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Maisema 
muutoksessa

PUDASjärveläinen
s. 4

Matkailun huippuvuosi 
2021 tuloksena yrittäjien 
sinnikkyydestä s. 6

Ajatus opiskella 
papiksi pitkän 
harkinnan tulos s. 11

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250

040 557 2712

tmi Rotaatiotmi Rotaatio
koulutettu hieroja Anni Siliämaakoulutettu hieroja Anni Siliämaa

Katso lisää ja ota yhteyttä!
www.facebook.com/tmirotaatio 

Purentalihashieronta, perinteinen hierontaPurentalihashieronta, perinteinen hieronta

rotaatio@outlook.com. Lenkkitie 14, 93100 Pudasjärvirotaatio@outlook.com. Lenkkitie 14, 93100 Pudasjärvi

Kelataksin tilausnumero on muuttunut 
1.1.2022 alkaen. Uusi numero on:

Pudasjärven seurakunta 

YHTEISVASTUUKERÄYS 2022
HERNEKEITTOA, PULLAA JA 

LASKIAISHUVEJA
ti 1.3. klo 10.30-13 seurakuntatalolla

Laskiaispullia myydään kotipakettiin vasta 
lounaan päättyessä, jos niitä jää myytäväksi.

Maksu käteisellä tai kortilla.

Tervetuloa!

Hernekeittolounas 8€ 
(sis. keitto, sämpylä ja pikkulisukkeet, 

juomat ja laskiaispullakahvit). 
Perhehinta 20€

Laskiaispullakahvit erikseen 3€
Hernekeittoa mukaan 5€ / litra

Ulkona mäenlaskua ja lumiveistoa.

Sisällä arpajaiset, karttaseikkailu ja 
mukiaskartelua Yhteisvastuun hyväksi.
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AUTONPESUT JA AUTONPESUT JA 
VAHAUKSET VAHAUKSET 

ARKISIN JA VIIKONLOPPUISIN 
SOPIMUKSEN MUKAAN. 

HALLA CAFE & 
CAR WASH 

SOITA JA KYSY LISÄÄ 
puh: 050 512 9712
Rahtimiehentie 14

PALVELEMME:
Ma-to 10.30-21.00. 
Pe 10.30-24.00
La 11.00-24.00. 
Su 12.00-21.00. 

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833, ravintolamerita@gmail.com

PALVELEMME:
ma-to 10.30-21, 

pe 10.30-24, 
la 11-24, 
su 12-21

ARKISIN TARJOLLA 
MONIPUOLINEN 

KOTIRUOKALOUNAS 
SEKÄ PIZZABUFFET. 

LOUNASLISTAT SEKÄ AJANTASAISET AUKIOLOAJAT 
LÖYTYVÄT FACEBOOK-SIVUILTAMME. 

TT-TURVATULI
kouluttaa

TULITYÖKURSSIT
Pudasjärvi 4.3.2022

Ilm. 0400 112 612 
tauno.toivanen@tt-turvatuli.inet.fi

TANSSIKURSSEJA 
KOSKENHOVILLA

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen tanssijat (IiTat)

KURSSITASOT JA TUNTIJAKO:
 10.00-11.15 Alkeet (A)
 11.30-12.45 Alkeis-jatko (A-J)
 12.45-13.30 ruokatauko
 13.30-14.45 Alkeis-jatko (A-J)
 15.00-16.15 Jatko (J)

Opettajana Satu Ruohomäki/Satumainen Syke

Hinnat: Yksi tunti (75 min) 10 €, koko päivä 35 €, 
(käteis- ja korttimaksu). Ei ennakkoilmoittautumista.

os. Koskenhovinkuja 2, Pudasjärvi

Lisätietoja: 040 702 6478.

TERVETULOA 

KURSSEILLE! 

Lauantaina 26.3.
Tango (A), tango (A-J)
Foksi (A-J), 5-askelfoksi (J)

Lauantaina 2.4.
Hidas valssi (A), hidas valssi (A-J)
Tango (A-J), tango (J)

Lauantaina 23.4.
Fusku (A), fusku (A-J)
Hidas valssi (A-J), hidas valssi (J)

Torstaina 26.5.
Rumba-bolero (A), rumba-bolero (A-J) 
Fusku (A-J), fusku (J)

Koulutus järjestetään 
Kansalaisfoorumin tuella

SYÖTTEEN 
AUTOMYYNTI 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Toyota Corolla Verso 1,8 
bens automaatti, vm. 2008, 
TILAIHME 7 hengelle rekis-
teröity, 196 000 km, kats. 
10/21, kahdet renkaat, auto 
ilmastointi, vakkari.    
 6950 €

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. 

Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Toimitamme 
auton tarvittaessa 

kotiisi. 
Ostamme autoja.
Soita ennen 
kuin tulet.

Volvo V70 D5 2,4 diesel 
automaatti, 313 500 km, 
vm. 2007, HIENO, vaalea 
nahkasisusta, kahdet ren-
kaat, vakkari, auto ilmas-
tointi, iso huolto tehty juuri.  
  5600 €

Volvo V70 2,4 bensa ma-
nuaali, 292 700 km, vm. 
2005, HYVÄ, kats. 1/22, 
uudet kesärenkaat, hyvät 
talvirenkaat, vakkari, veto-
koukku, auto ilmastointi.   
 4350 €

Honda cr-v 2,0 bensa ma-
nuaali, NELIVETO, 295 000 
km, vm. 2002, kats. 2/22, 
uudet kesärenkaat, veto-
koukku, ilmastointi.  3600 €

Volvo V70 2,4 bensa ma-
nuaali, 330 700 km, HYVÄ 
vm. 2002, kats. 9/21, kah-
det renkaat, vetokoukku, 
ilmastointi.   2900 €
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 27.2. kello 10. Toimittaa Vei-
jo Lohiniva, avustaa Timo Liikanen, kanttorina Keijo Piirai-
nen. Striimaus YouTube-kanavan kautta. Kirkkokahvit. 

Messu Sarakylän kappelissa su 27.2 kello 14. Toimittaa 
Veijo Lohiniva, kanttorina Keijo Piirainen. 

Tuhkakeskiviikon iltakirkko seurakuntakodilla ke 2.3. 
kello 19. Toimittaa Timo Liikanen, kanttorina Keijo Piirai-
nen. Striimaus YouTube-kanavan kautta. 

Eläkeläisten musiikkipiiri ke 2.3. kello 13 seurakuntako-
dilla.

Laskiaistiistain Yhteisvastuutapahtuma “Hernekeit-
toa, pullaa ja laskiaishuveja” seurakuntatalolla ti 1.3. kel-
lo 10.30–13. Hernekeittolounas laskiaispullakahveilla (8€/
lounas, perhehinta 20€) Yhteisvastuun hyväksi. Lisäksi mä-
enlaskua, lumenveistoa, arpajaiset, karttaseikkailu sekä mu-
kiaskartelua Yhteisvastuun hyväksi. Käteis- ja korttimaksu 
käy.

Lähetyksen tupakahvila rippikoulusalissa keskiviikkoisin 
kello 10–12. Myytävänä lähetystyön hyväksi kahvia, pullaa, 
villasukkia, lapasia ja arpoja. Pullaa myös mukaan.

Ystävänkammari ensi viikolla to 3.3. kello 12–13.30 seu-
rakuntatalolla.

Raamattupiiri keskiviikkoisin kello 18 seurakuntakodin 
rippikoulusalissa. 

Päiväkerhoa EI OLE ti 1.3. Tiistain ryhmät kokoontuvat 
ke 2.3. kello 9–11.30 ja kello 12.30–15.

Tiistaina 1.3. kello 10.30–13 Laskiaistapahtuma seura-
kuntakodilla. 

Perhekerhoa EI OLE ke 2.3. Seuraava perhekerho ko-
koontuu ke 16.3. kello 10–12.30.

Lapsiparkki pe 25.2. ja 4.3. kello 9.30–12 seurakuntako-
dilla. Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin.  
Lapsiparkkiin otetaan 10 lasta kerrallaan, joista 4 voi olla 
vaipallisia. Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille P. 040 
868 4730 Tanja / P. 040 586 1217 Sirpa. Laitathan lapsel-
lesi pienen välipalan ja juoman mukaan, vaippaa tarvitse-
valle vaippa ja pyyhe.

Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597.  

Diakoniatyön lähimmäisten kokoontuminen seurakun-
tatalolla ma 7.3. klo 17.30–19. Myös uudet lähimmäiset 
ovat tervetulleita. Jos sinulla on kiinnostus toimia lähim-
mäisenä jollekin ikäihmiselle, niin ole yhteydessä Markoon 
(0400-866 480, marko.vayrynen@evl.fi).

Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14 
sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100. 

Siioninvirsiseurat ja vuosikokous pe 25.2. kello 18 seu-
rakuntakodilla.

Rauhanyhdistykset: Pudasjärven Rauhanyhdistys, seurat 
ja nettiseurat su 27.2. kello 13 (Risto Lauhikari ja Jukka 
Lehto). Linkki seuroihin ry:n nettisivuilla.

Kastettu: Rasmus Jalmari Ekdahl.

Vihitty: Leena Priitta Erola ja Elias Artturi Mattila.

Haudatut: Tyyne Katariina Uusi-Illikainen 100 v, Vieno 
Eliina Lammela 96 v, Aino Maria Heikkilä 93 v, Aino So-
fia Falck 83 v.

Mitä tämä otsikko tuo sinulle 
mieleen? Mietitkö, missä olen 
tuon kuullut? Muistat, no siellä 
kirkossa vihkiäisissähän pappi 
luki Paavalin kirjeestä korint-
tilaisille (1.Kor.13), jossa tuo 
kohta on.

En aio nyt kuitenkaan kir-
joittaa häistä, vaan laskiaises-
ta ja laskiaissunnuntaista, joka 
aloittaa paastonajan, valmis-
tautumisen pääsiäiseen. Las-
kiaispullat, hernekeitto ja mä-
enlasku ovat tuttuja luultavasti 
jokaiselle, mutta mitä tarkoit-
taa laskeutuminen paastoon. 
Se on kutsua yksinkertaisiin 
elämäntapoihin ja kieltäymyk-
siin; vaikka herkkujen jättä-
mistä. 

Hengellisesti paastonaika 
on Vapahtajamme Jeesuksen 

kulkeman kärsimystien muis-
tamista; mitä Hän on tehnyt 
meidän hyväksemme. Paavalin 
kirjoittaa laskiaissunnuntain 
epistolassa Jumalan rakkau-
desta, joka on toki avioliiton 
koossa pitävä voima, mutta an-
taa uskojalleen ennen kaikkea 
pelastuksen lahjan, iankaikki-
sen elämän.

Jumalan rakkauden suu-
ruutta on vaikea, aivan mah-
doton ihmisen ymmärtää. Sitä 
apostoli Paavalin sanat kuvaa-
vat - Kaiken se kestää, kai-
kessa uskoo, kaikessa toivoo, 
kaiken se kärsii. Rakkaus ei 
koskaan katoa. Monia muita-
kin rakkauden ominaisuuksia 
Paavali luettelee epistolassaan 
voit lukea ne itse.

Täydellisesti Jumalan rak-

kaus toteutuu hänen pojas-
saan, Jeesuksessa Kristuksessa, 
joka sovitti kaikkien ihmisten 
synnit ristinkuolemallaan ja 
ylösnousemuksellaan. ”Siinä 
on rakkaus – ei siinä, että me 
olemme rakastaneet Jumalaa, 
vaan siinä, että hän on rakas-
tanut meitä ja lähettänyt Poi-
kansa meidän syntiemme sovi-
tukseksi.” (1.Joh.4:10)

Jumalan anteeksianta-
va rakkaus tuo uuden ulottu-
vuuden elämään, niin joka-
päiväiseen kuin iankaikkiseen 
elämään kuoleman jälkeen. Ju-
malan rakkaus vaikuttaa mo-
nin tavoin; herättää uskojas-
saan taivastoivon, tuo voimia 
antaa anteeksi lähimmäisille, 
saa aikaan halun auttaa avun 
tarpeessa olevia. ”Usko rak-

kauden kautta tekee työtä”, 
on tuttu toteamus.

Rakkaudessaan Jumala te-
kee Pyhän Hengen kautta vielä 
työtä, koska hän haluaa kaikki-
en ihmisten pelastuvan, ja kut-
suu valtakuntansa kautta omis-
tamaan anteeksiantamuksen 
evankeliumia Jeesuksen so-
vintotyöstä. 

Paavali toteaa, jos rakkaus 
puuttuisi, kaikki olisi vajavais-
ta. Kerran kuitenkin kaikki on 
täydellistä. ”Niin pysyvät nämä 
kolme: usko, toivo, rakkaus. 
Mutta suurin niistä on rakka-
us.” (1.Tess.5:8)

Arvo  
Niskasaari

”Kaiken se kestää”

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

Päätoimittaja, ilmoitusmyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti ja toimitus
Terttu Salmi 0400 499 745
ilmoitukset@vkkmedia.fi

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,75 €/pmm. 
Sisäsivut  1,70 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Pudasjärveläinen ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan toimitukseen viimeistään tiistaina klo 12 mennessä. 
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mah-
dollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Toimittaja
Ari-Pekka ”Ape” Nieminen 
050 533 8779
nieminen.ape@gmail.com

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Tyyne Katariina
UUSI-ILLIKAINEN
s. 29.5.1921 Pudasjärvi
k. 21.1.2022 Pudasjärvi

Päättyi pitkä kaari elon,
väsynyt on saanut levon.
Nuku unta rauhaisaa.

Kiittäen ja kaivaten

Sisarusten lapset perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa.
Kiitos osanotosta. Lämmin kiitos Tyyneä hoitaneille.

Mennyttä aikaa Kurenalla, 
ennen ja jälkeen 1907 – Kir-
janjulkistamistilaisuus oli 
Villa Ritolassa keskiviikko-
na 9.2. Wanhalla Kunnan-
talolla muisteltiin mennyttä 
aikaa. Tietokirjailija Aili Pelt-
tarin viimeisin kirja kertoo 
Pudasjärven keskustan eli 
Kurenalan historiasta ja ke-
hityksestä viime vuosisadan 
alkupuolella. Kirja ilmestyi 
jo vähän ennen joulua, mut-
ta julkistamistilaisuutta ly-
kättiin epävarman koronati-
lanteen vuoksi. 

Kirjan lähtökohtana on 
vanha kartta, johon on mer-
kittynä tuon ajan merkittä-
vimmät tilukset ja rakennuk-
set. Tästä lähtökohdasta Aili 

Aili Pelttari kirjoitti kirjan Kurenalan menneestä ajasta
Pelttari on työstänyt rikkaan ja 
monipuolisen kokoomateok-
sen, joka sisältää runsaasti va-
lokuvia sekä kiinnostavia ker-
tomuksia Kurenalan ihmisistä, 
rakennuksista ja liike-elämäs-
tä. Tämän kirjan parissa viih-
tyy pitkään!

Parikymmenpäinen joukko 
kuunteli Ailin kerrontaa kirjan 
syntyvaiheista ja muisteltiin 
samalla menneitä. Vilkkaan ja 
lämminhenkisen tilaisuuden 
keskiössä oli luonnollisesti 
Aili Pelttari ja hänen kirjansa, 
mutta aikaa riitti myös van-
han kunnantalon vaiheiden lä-
pikäymiseen. Illan vieraanva-
rainen isäntäpari Ulla-Maija 
Paukkeri ja Markku Knuuttila 
harjoittavat myös majoitustoi-

mintaa, ja ovat kunnostaneet 
talon vierassiipeen upeat ti-
lat Pudasjärvellä yöpyviä mat-
kailijoita varten.  

Kirjan ensimmäinen pai-
nos on jo melkein loppuun-

myyty, mutta halukkaat 
voivat vielä tilata kirjaa Pu-
dasjärven Kirjakaupan verk-
kokaupan kautta (www.pu-
dasjarvenkirjakauppa.fi).

Tuija Wallgren

Tietokirjailija Aili Pelttari oikealla kertoi Mennyttä aikaa 
Kurenalla kirjan syntyvaiheita. Vieressä istumassa kirja-
kauppias Tuija Wallgren.

Maija-Liisa Sänkiaholta 
Valetta -kirja

Harrastetaiteilija Maija-Liisa Sänkiaho 
julkaisi tammi-helmikuun vaihteessa 
Valetta -omakustannekirjan. Valetta on 
kiehtova kokoelma tarinoita elämän eri 
alueilta aina intiaaneista suomalaiseen 
vanhuspalveluun saakka. 

Sänkiaho aloitti kirjoittamaan pienil-
lä runoilla kuin ihan sattumalta. kun oli 
vapaata aikaa iäkkään äidin omaishoita-
jana toimiessa. Tarinoita kertyi niin pal-
jon, että hän päätti koota ne yksien kan-
sien väliin. Mediapinta kirjakustantamon 
painamassa kirjassa on 118 sivua. 

Aiemmin Sänkiaho on julkaissut kaksi runokirjaa ja yhden Pientari-
noita kirjan. Hänellä on myös ollut useita taidenäyttelyjä Oulun seudul-
la sekä Pudasjärven kirjastolla muutama kerta. 

Maija-Liisa Sänkiahon uusinta kirjaa voi tilata häneltä itseltään 38 
euron hintaan, puh. 041 319 6974.
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MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

Varaa aika p. 010 525 8801 tai  
ajanvaraus.coronaria.fi

Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min, tommi.niskanen@k-supermarket.fi
Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21PUDASJÄRVI

Lue lisää muista tarjouksistamme: www.k-ruoka.fi/artikkelit/k-supermarket/k-supermarket-tarjoukset

Voimassa 
TO-LA 24.-26.2.

Ilman Plussa-korttia 2,69 pkt

-28-32%
PLUSSA-KORTILLA

Ilman Plussa-korttia 4,69-4,95 rs (13,38-15,63/kg)
10.-
Naapurin Maalaiskana

KANAN RINTAFILEET
350-370 g

KANAN SISÄFILEET
300-340 g (9,01-11,11/kg)

Saaristomeren

SUOMALAINEN  
KYLMÄ- tai  
LÄMMIN- 
SAVUSTETTU  
KIRJOLOHIFILEE

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 24.-27.2. ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

-21-34%
PLUSSA-KORTILLA

-62%
PLUSSA-KORTILLA

Olvi

VICHY, SOKERITTOMAT  
VIRVOITUSJUOMAT tai 
KEVYTOLO KIVENNÄISVESI
12 x 0,33 l (0,95/l) sis. pantit 1,20 
Ei KevytOlo mehukivennäisvesi 
KevytOlo Sitruuna kivennäisvesi  
vain K-kaupoista 
Rajoitus 2 erää/talous
Ilman Plussa-korttia  
5,99-6,99/12-pack (1,21-1,46/l) sis pantit 1,20

Ilman Plussa-korttia  
1,59 prk (3,06/kg)

1.-PKT

Ingman

MAUSTETUT KERMAJÄÄTELÖT
1 l  
Ei laktoositon, vanilja, kaura, 
Muumi eikä Hupsis 
Rajoitus 3pkt/talous

Jalostaja

PERINTEINEN 
HERNEKEITTO
520 g (2,50/kg)

260 2 PRK

1995
KG

3
RS

5
-18%

PLUSSA-KORTILLA

MINILUUMU- 
TOMAATTI
250 g (3,96/kg)  
Espanja/Marokko

099
RS499 12

-PACK

-16%
PLUSSA-KORTILLA

Ilman Plussa-korttia 2,99 pkt (5,98/kg)

Valio 
VOI 
Normaalisuolainen 
500 g (5,00/kg) 
Rajoitus 1 erä/talous

5.-2
PKT

Kalaneuvos 
TUORE KIRJOLOHIFILEE 
Vakuumipakattu, A-leikattu 
Kasvatettu, Ruotsi 
Rajoitus 2 filettä/talous

ERÄ

VEHNÄPULLA 
14 kpl/700 g (4,27/kg) 
Pakaste

ERÄ

HERKKUTORILTA

SUOMI 799
KG

TUORE  
SUOMALAINEN 
SILAKKAFILEE 
Selkäeri, Suomi, säävaraus

TUTUSTU MEIDÄN  
VALMISTAMIIN  

HELPPOIHIN EVÄISIIN: 
TÄYTETYT  

PATONGIT JA  
PIZZA ROMANA  

PALAT 1295
KG299

PSS

Tavallista parempi

LASKIAINEN

NAISTENVAATTEIDEN NAISTENVAATTEIDEN 
POP UP-MYYNTIPÄIVÄTPOP UP-MYYNTIPÄIVÄT 

Pudasjärvellä

to-la 3.-5.3.2022 
Avoinna to 11-18, 
pe 10-18, la 10-14

Paikka Kauppatie 3 L 101 
(ent. Siwa), Pudasjärvi

Tervetuloa tutustumaan Tervetuloa tutustumaan 
E&K Boutiquen mallistoonE&K Boutiquen mallistoon

KEVÄT- KEVÄT- 
UUTUUDET UUTUUDET 
SAAPUNEETSAAPUNEET

TALVIMALLIS-TALVIMALLIS-
TOSTA POISTOJA TOSTA POISTOJA 

alk.alk. 10 € 10 €

Kaupunginhallitus ja val-
tuuston puheenjohtajisto 
on suorittanut johtajasopi-
muksen mukaisen vuotui-
sen kaupunginjohtajan työn 
tulosten arvioinnin tammi-
kuussa 25.1. kaupunginhal-
lituksen kokouksessa. Ennen 
kokousta luottamushenkilöt 
ovat saaneet antaa arvion-
sa webropol -kyselyn avulla 
johtajasopimuksen mukais-
ten tehtävien ja painopistei-
den hoitoa koskeviin kysy-
myksiin.

Kyselyn tuloksien ja kau-
punginhallituksen kokouk-
sessa käydyn keskustelun 
pohjalta yhdessä kaupun-
ginjohtajan kanssa todettiin, 

että luottamushenkilöt kat-
sovat edelleen kaupungin-
johtajan onnistuneen teh-
tävissään pääosin hyvin tai 
erinomaisesti. Luottamus-
henkilöt ovat erityisen tyy-
tyväisiä siihen, että aiempien 
vuosien tapaan jo asioiden 
valmisteluvaiheessa kau-
punginjohtaja tuo enna-
koivaa tietoa hallituksen jä-
senille ja puheenjohtajistolle. 
Samoin kaupunginjohtajan 
panos elinkeinojen kehittä-
misessä ja yhteistyössä yri-
tysten kanssa saa erityisen 
hyvät arviot. Kaupunginjoh-
taja on onnistunut työssään 
aiempia vuosia paremmin 
kaupungin talouden, Oulun-

kaaren omistajaohjauksen ja 
hyvinvointialueuudistuksen 
liittyvään kaupunkia koske-
vaan valmisteluun ja tiedot-
tamiseen liittyen. Yhdessä 
todettiin myös, että korona-
rajoitustoimien valmistelu 
sekä hyvinvointialuevalmis-
telua koskevien ylimääräis-
ten työtehtävien hoitami-
nen on vaikuttanut siihen, 
että normaaliajan työtehtä-
viin ja asetettuihin tavoittei-
siin pääsemiseen on ajoittain 
jäänyt liian vähän työaikaa 
käytettäväksi.

Johtajasopimuksessa so-
vittu vuotuinen kaupun-
ginjohtajan ja kaupungin-
hallituksen puheenjohtajan 

välinen kehittymiskeskus-
telu on myös toteutettu. Se 
vastaa muiden kuntatyön-
tekijöiden kehityskeskuste-
lua ja on otettu edellisellä 
valtuustokaudella käyttöön 
Kuntaliiton suosituksen mu-
kaisesti myös Pudasjärvellä. 
Siinä paneudutaan tarkem-
min kaupunginjohtajan hen-
kilökohtaisiin tavoitteisiin 
osaamisen ja työhyvinvoin-
nin edistämisessä. Kehitty-
miskeskustelu on toteutettu 
helmikuussa 2022.

Tomi Timonen kaupun-
ginjohtaja, Vesa Riekki 
kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja 

Kaupunginjohtajan työn tulosten arviointi

Tiedon saanti hakusessa
Luottamushenkilöillä on jo 
kuntalainkin mukaan oi-
keus saada tietoa viranhal-
tijoilta asioihin, joita hän 
tarvitsee. Niin asioista, joita 
valmistellaan tai on joskus 
päätetty, tai muutettu. Al-
lekirjoittanut törmäsi vai-
keuksiin, kun yritin saada 
tietoa, milloin ja miten on 
muuttunut yksittäisten ti-
lojen teiden aukipito ja ke-
säkunnostusten avustami-
sen perusteet. Ovatko ne 

edelleen, niin kuin ne pää-
tettiin. Tilan tie, jos vähim-
mäispituus on 100 metriä, 
niin avustusta myönne-
tään. Eikä sitä tarvitse joka 
vuosi hakea. Vain, jos tilan-
ne muuttuu, eikä ole enää 
torppa asuttuna ja turhan-
päiväinen byrokratian pyö-
rittäminen siltä osin vähe-
nee. 

Sain erittäin kipakan 
ryöppyvastauksen, että lait 
ovat muuttuneet. On kii-

re, en ehdi selittämään. Yri-
tin selostaa; olen kuullut, 
että pitää perustaa tiekunta. 
Minkälaisen tiekunnan yk-
sin, tien päässä asuvan ih-
misen, tulee perustaa. Tien 
vaikutuspiirissä on kiin-
teistöjä ja siellä on ihmisiä 
asuskelemassa. Tiealue on 
määrätty useita kymme-
niä vuosia sitten. Niin mi-
ten sitten suu pannaan, kun 
sattuu yksin asuva ihminen 
sairastumaan, eikä tie ole-

kaan auki taksille, taikka 
ambulanssille. On yleensä 
kunnassamme saanut asi-
allista neuvontaa ihmisten 
arkielämää koskevista asi-
oista, joita luottamushen-
kilökin tarvitsee. Näin täl-
lä kertaa.

Toivotan hyvää kevättal-
ven aikaa ja säätä, ulkoilu-
kin on jees.

Erkki 
Honkanen
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Iijoen jokivarsimaisemien 
alueella Pudasjärvellä pi-
detään hyvää huolta siitä, 
että maisemat eivät pääse 
kasvamaan umpeen. Ala-
talon tilalla näkymä joelle 
on lähes yhtä avoin kuin yli 
sata vuotta sittenkin vuosit-
taisen niittotyön ansiosta. 
Hirvaskoskella maisemien 
entisöintiä hoitavat pääasi-
assa lampaat.

Alpo Alatalo on asunut 
koko ikänsä Iijoen rannal-
la kauniissa jokivarsimaise-
missa. Lehmistä hän luopui 
jo monta vuotta sitten, mut-
ta poroja on vielä yli sata. 
Niille hän niittää talveksi 
ruokaa luonnonniityltä, jos-
sa ennen kasvatettiin karjal-
le rehua.

-Kun niitän alueen ker-
ran kesässä, pysyy maise-
ma eri mukavannäköisenä, 
Alpo Alatalo kertoo vertail-
lessaan vanhan kuvan mai-
semaa tämänhetkiseen. 

Yli sadassa vuodessa la-
toja on hävinnyt ja uusiakin 
noussut, mutta maisema on 
edelleen helposti tunnistet-
tavissa samaksi.  

Alpo on tyytyväinen nä-
kymään, jonka poroheinän 
teko niityllä on saanut ai-
kaa. Työ on mielekästä, ja 
se tuo näkyviä tuloksia. Vä-
lillä hän käy niittämässä 
myös joen vastarannalla. 

Myös maisema- ja luon-
nonhoidon asiantuntija 
Kalle Hellström MKN Ou-
lusta katselee näkymää tyy-
tyväisenä. 

-On hienoa, että arvok-
kaista maisemista pidetään 
huolta. Alueet kasvavat no-
peasti umpeen, jos ne jäte-

tään hoitamatta.

Työ tuo tuloksia
Iijoen valjastamaton kes-
kiosa on valtakunnallises-
ti arvokasta maisema-aluet-
ta. Se myötäilee jokiuomaa 
noin 50 kilometrin matkan 
Taivalkosken ja Pudasjär-
ven välillä. 

Hirvaskoskella, muu-
tamien kilometrien päässä 
Alatalonharjusta on vanha 
ruukin alue, jonka maise-
mat ovat myös hyvässä hoi-
dossa. Hoidosta huolehti-
vat ennen muuta lampaat. 
Ne viettävät kesänsä eriko-
koisilla lohkoilla kylän ym-
päristössä. Kun yksi lohko 
on syöty, siirretään eläimet 
seuraavalle laitumelle. 

j-Suurella joukolla ky-
läläisistä on ollut yhteinen 
halu hoitaa maisema kun-
toon. Tämä alue oli ehti-
nyt pusikoitua täysin ennen 
raivausten alkua. Teho-
maatalouden vuosikym-
meninä varsinkin 1980- ja 
1990-luvuilla maisemat jäi-
vät ilman huomiota. Viime 
vuosina ovat täällä mootto-
risahat laulaneet. On myös 
poltettu valtavat määrät sa-
hauksesta tullutta jätettä, 
mutta suurimman entisöin-
tityön ovat tehneet lam-
paat, Koskenlampureiden 
vanhaisäntä Antti Holm-
ström kertoo. 

-Olen hoitanut maisemia 
ja saanut siitä toimeentulon 
jo yli 20 vuotta. Motivaa-
tio on korkealla, kun näkee 
työn jäljet. On hienoa, kun 
ohikulkijat näkevät, mitä 
maisemanhoitoon saaduilla 
tuilla on saatu aikaan ja an-

tavat siitä kannustavaa pa-
lautetta.

Tulvista on hyötyä
Mutkitteleva Iijoki virtaa 
arvokkaalla maisema-alu-
eella vuolaana. Veden var-
rella on useita koskia, vir-
tapaikkoja ja suvantoja. 
Monilla niittysaarilla on ol-
lut aikoinaan viljelyksiä ja 
laidunnusta. Vesi tulvii ke-
väisin myös saarille.

Hirvaskosken lampu-
reilla on lampaita kylän lai-
tumien lisäksi tulvaniityil-
lä jokivarressa, mutta myös 
saarilla. 

-Tällaiset luonnontilaiset 
joet tulvivat voimakkaasti 
keväisin. Tulva saattaa nos-
taa veden aika pitkällekin 
rantametsiin ja niityille. Ve-
den mukana nousee maal-
le myös ravinteita. Siksi täl-
laiset joenvarret ovat olleet 
haluttuja heinämaita aika-
naan, Kalle Hellström ker-
too. 

-Kun viljely on viime 
vuosikymmeninä hiipunut, 
ei alueille ole ollut käyt-
töä. Ne ovat päässeet kas-
vamaan umpeen. Varsinkin 
EU-jäsenyyden myötä koh-
teille on pystytty hakemaan 
hoitotukia. Sen avulla ne on 
saatu taas hoidon piiriin. 
Tällaisen perinnemaiseman 
hoito vaatii paljon pitkäjän-
teistä työtä. Mutta työ pal-
kitsee tekijänsä, ja lampais-
ta on suuri apu.

Uutta energiaa ja 
osaamista
Hirvaskoskella Antti Holm-
ström on siirtymässä taka-

alalle. Seuraava sukupolvi 
on päässyt jatkamaan työ-
tä lampaiden kanssa. Se tuo 
uudenlaista osaamista ja 
ajattelua tiloille.

-Me nähdään tämän päi-
vän maatalous niin, että se 
on enemmän kuin ruoan-
tuotantoa, nuoret maata-
lousyrittäjät Anne ja Kaisa 
Holmström sanovat.

Molemmilla naisilla on 
oma tila. Yhdessä he toimi-
vat Koskenlampurit-nimik-
keellä. Kaisa on koulutuk-
seltaan kasvatustieteiden 
maisteri, Anne sosionomi. 
Kumpikin opiskelee agro-
logiksi. Laaja ja monipuo-
linen koulutus halutaan 
hyödyntää yhteisessä yri-
tystoiminnassa. 

-Haluamme kohdata ih-
misiä ja pitää yllä vuorovai-
kutusta myös kuluttajien 
kanssa. Meillä on kova halu 
kehittää itseämme ja saa-
da yhteistyökumppanei-
ta muun muassa matkailun 
alalta. Näemme tässä lam-
puritoiminnassa monenlai-
sia mahdollisuuksia, naiset 
sanovat.  

-Iijokivarren valtakun-
nallisesti arvokkaalla mai-
sema-alueella aktiivista 
hoitotyötä tekevät maata-
lousyrittäjät näyttävät hy-
vää esimerkkiä muillekin. 
Täällä Koillismaalla on kyl-
lä tilaa uusillekin innokkail-
le toimijoille, Kalle Hell-
ström kannustaa. 

Tiina Makkonen, 
kuvat Tiina Makkonen

Aiheesta uutisoi ensimmäise-
nä Koti ja maaseutu -lehti. 

Maisemat muuttuvat mut-
ta eivät hallitsemattomasti, 
jos niistä pidetään huolta. 
Vanha ja tuore kuva sa-
masta kohteesta näyttävät, 
miten suomalainen maa-

seutumaisema muuttuu 
vuosikymmenien kulues-
sa. Juttusarjassa kierretään 
tutkimassa näkymiä valta-
kunnallisesti arvokkailla 
maisema-alueilla. 

Kuvaparista näkee, että 
maiseman peruselementit 
ovat säilyneet pitkälti en-
nallaan: metsäinen kauko-
maisema, luonnontilainen 
joki tulvasaarineen ja joki-

varsiviljelykset. Sata vuot-
ta sitten jokitörmät ovat 
olleet kuitenkin avoimem-
pia, rehevät tulvaniityt on 
tarkoin hyödynnetty koti-
eläinten talvirehuksi. Tuol-

loin kasvillisuus oli luon-
nonniittyä, nykyisin osin 
kylvettyä nurmea.     

Kalle Hellström
Maiseman- ja 

luonnonhoidon 
asiantuntija, 

MKN Oulu 

Maisema muutoksessa

Avoimia näkymiä Iijoelle

Kalle Hellström ja Alpo Alatalo. 

Hugo Berghellin (Geologian tutkimuslaitos) ottama kuva Pudasjärveltä Alatalonharjulta 
vuonna 1904. 

Martina Motzbäuchelin ottama kuva samasta paikasta vuonna 2021.

Anne Holmström syöttää lammasta.
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

PE-TO 25.2.-3.3. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

PERJANTAINA 25.2. LAUANTAINA 26.2. MA-TI 28.2.-1.3. KE-TO 2.-3.3.

PERJANTAI-LAUANTAI 25.-26.2. MAANANTAI-TORSTAI 28.2.-3.3.

KENKÄOSASTOLTA009999

550000330000 115959

15159090

669595

119999 119999

449090

10109595

119999

330000
rasras

kg

004949

225050

pkt

rasras

115050
kgkg

779595

339999 669595

117979
kg

kg

pss

rasras
100 g

555050

pktpkt

559999

119999

330000
pss

229999
pkt

339999
pkt

pkt

pkt

kgkg

kg

29299595

kg

2 plo

PyyntivarausPyyntivaraus

2 pkt/talous2 kg/tal.2 kg/tal.

100 g

levy

4 prk

pkt

119999
pkt

559999
kg

110000
pkt

111919
pkt

999595
kg

999595229999
pkt kg

440000
ploplo

119999
kplkpl 334949

pktpktpktpkt

2 pkt

2492499090

199,-199,-

MustangMustang
KAMIINA KAMIINA Musta teräsMusta teräs

-  Mitat: 28,6x28,6x91,4 cm-  Mitat: 28,6x28,6x91,4 cm
-  Paino: 52kg-  Paino: 52kg
-  Lämmitysteho: 5,5 kW-  Lämmitysteho: 5,5 kW
-  Lasiluukku-  Lasiluukku
-  Lämmityskapasiteetti: -  Lämmityskapasiteetti: 
   n. 45-50 neliömetriä   n. 45-50 neliömetriä
-  Hormiliitäntä 120 mm   -  Hormiliitäntä 120 mm   
   on takan takana   on takan takana
-  Korkeus lattiasta hormilähdön  -  Korkeus lattiasta hormilähdön  
   keskikohtaan 780 mm   keskikohtaan 780 mm

AVAIMENTEKO, AVAIMENTEKO, 

MYÖS MUSTAPÄINEN 
MYÖS MUSTAPÄINEN 

JA LUKKOTARVIKKEET
JA LUKKOTARVIKKEET

14149090

25259090

34349090

33330000

KELKAN PERÄÄN KELKAN PERÄÄN 
AHKIO  AHKIO  
umilipalla vetoaisalla umilipalla vetoaisalla 

AVANTOPUMPPUAVANTOPUMPPU

Motul 2TMotul 2T
SNOW POWER ÖLJYSNOW POWER ÖLJY
4 l4 l

Master lockMaster lock
AVAINSÄILÖKOTELOAVAINSÄILÖKOTELO

TarmoTarmo
LUMIKOLA ERGO 70 CM LUMIKOLA ERGO 70 CM 
Vahvistettu kuuppa, koko 700 x 530 Vahvistettu kuuppa, koko 700 x 530 
mm. Ergonominen teräs metalliaisa. mm. Ergonominen teräs metalliaisa. 
Kuuppa valmistettu polypropeenista. Kuuppa valmistettu polypropeenista. 
Tarmo lumikolassa on ergonomisesti Tarmo lumikolassa on ergonomisesti 
muotoiltu työntöaisa, kestävä vahvistet-muotoiltu työntöaisa, kestävä vahvistet-
tu ja hyvin liukuva kuuppa ja alumiini-tu ja hyvin liukuva kuuppa ja alumiini-
nen kärkivahvike.nen kärkivahvike.

224949
kgkg

10 kpl

49490000 69699090 69699090

49499595 54549595

39399090
23239090 13135050

15155050 19199595 19199595

PILKKIAHKIOT PILKKIAHKIOT 
esim.esim.
L-Koko 100x52x26cm L-Koko 100x52x26cm 

28280000

42429090

2 pkt

2 pkt 6 prk

yksittäin 2,99/prkyksittäin 2,99/prk

2 prk

3 kg/tal.3 kg/tal.

2 kpl

Ämmän Leipä
LASKIAISPULLAT

2 kpl/pkt

Atria PerhetilanAtria Perhetilan  
KANAN KANAN 
HORNET HORNET 

SIIPIPALATSIIPIPALAT
550 g550 g

tulisesti marinoitutulisesti marinoitu

Del MonteDel Monte
ANANAS-ANANAS-

VIIPALEETVIIPALEET
220/140 g220/140 g

KIIVIKIIVI
500 g500 g
rasiarasia

HKHK
LEIPÄBAARILEIPÄBAARI

PANIINITPANIINIT
200 g200 g

Tuore Tuore 
InarinInarin
MUIKKUMUIKKU

HK paneroidutHK paneroidut
NUGGETITNUGGETIT
200 g200 g

TapolanTapolan
MAALAIS-MAALAIS-
KINKKUKINKKU
palana ja palana ja 
siivuinasiivuina

IRTO-IRTO-
KARKITKARKIT

HK HK 
KABANOSSIKABANOSSI
GRILLI- GRILLI- 
MAKKARAMAKKARA
360-400 g360-400 g

IrtoIrto
SAVU-SAVU-
LUUTLUUT

Vaasan LapinVaasan Lapin
RIESKASETRIESKASET
8 kpl/260 g8 kpl/260 g
ohra tai perunaohra tai peruna

HKHK
METRILENKKIMETRILENKKI
500 g500 g

ArlaArla
PERINTEISETPERINTEISET
JOGURTITJOGURTIT
150 g150 g

PorsaanPorsaan
KYLJYKSETKYLJYKSET

Kananpojan Kananpojan 
BROILERINKOIPI BROILERINKOIPI 
3 kpl/ras 3 kpl/ras 
marinoitumarinoitu

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

PorsaanPorsaan
ETUSELKÄ ETUSELKÄ jaja  
LAPALAPA

Atria kanan Atria kanan 
SISÄFILEESISÄFILEE
480-600 g480-600 g

MarabouMarabou
SUKLAA-SUKLAA-
LEVYTLEVYT
185-200 g185-200 g

HartwallHartwall
PEPSI MAXPEPSI MAX
1,5 l1,5 l
sis. pantitsis. pantit

GrandiosaGrandiosa
KIVIUUNI-KIVIUUNI-
PIZZATPIZZAT
310-350 g310-350 g

RIISTAKÄRISTYSRIISTAKÄRISTYS

Toho Toho 
KAASUPOLTINKAASUPOLTIN
max. 1200 cmax. 1200 c

SnellmanSnellman
NAUDANNAUDAN
JAUHELIHAJAUHELIHA
10% 400 g10% 400 g

HKHK
HERNE-HERNE-
KEITTOKEITTO
450 g450 g

VanajanVanajan
VOHVELITVOHVELIT
325 g325 g

Vici ClassicVici Classic
KALAPUIKOTKALAPUIKOT
250 g250 g
pakastepakaste

AtriaAtria
KAALI-KAALI-
KÄÄRYLEETKÄÄRYLEET

KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl

HK ViljaporsaanHK Viljaporsaan  
RIPEÄTRIPEÄT
KINKKU-KINKKU-
SUIKA-SUIKA-
LEETLEET
300 g300 g

HyväHyvä  
NAUTA JAUHELIHANAUTA JAUHELIHA
rasvaa rasvaa 
max 10%max 10%

HKHK
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARA-MAKKARA-

TANKOTANKO
450 g450 g

Valio Hyvä Valio Hyvä 
suomalainensuomalainen

ARKIJUUSTO-ARKIJUUSTO-
VIIPALEETVIIPALEET

400-500 g400-500 g

PfannerPfanner
JÄÄTEETJÄÄTEET

2 l2 l

KESÄ-KESÄ-
KURPITSAKURPITSA

HKHK
BURGERIBURGERI
100 g100 g

Askel naisten Askel naisten 
TALVIKENKÄTALVIKENKÄ
Koot: 36-41Koot: 36-41

Strollers naisten Strollers naisten 
NASTAKENKÄNASTAKENKÄ
Koot: 36-42Koot: 36-42

Strollers miesten Strollers miesten 
NASTAKENKÄNASTAKENKÄ
Koot: 40-45Koot: 40-45

Brandtex naisten Brandtex naisten 
TUNIKATUNIKA
95% viskoosi95% viskoosi
5% elastaani5% elastaani
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

Brandtex naisten Brandtex naisten 
PUSEROPUSERO
Koot: S-3XLKoot: S-3XL
95% viskoosi95% viskoosi
5% elastaani5% elastaani

Brandtex naisten Brandtex naisten 
JOUSTO-JOUSTO-
FARKUTFARKUT
Koot: 34-48Koot: 34-48

Gabriella K.Gabriella K.
naisten naisten 
NEULETAKKINEULETAKKI
Koot: 38-48Koot: 38-48

Tam Silk Tam Silk 
BAMBU BAMBU 
LAHJEHOUSUTLAHJEHOUSUT
Koot: S-XXLKoot: S-XXL
95% bambu95% bambu
5% spandex5% spandex

Tam Silk Tam Silk 
naisten naisten 
LAAMAPAITALAAMAPAITA
Koot: S-XXLKoot: S-XXL
T-paita tai hihatonT-paita tai hihaton

Tam Silk naistenTam Silk naisten
LAAMAPAITALAAMAPAITA
Koot: S-XXLKoot: S-XXL
pitkähihainenpitkähihainen

Black HorseBlack Horse
miestenmiesten
BOXERITBOXERIT
Koot: S-XXLKoot: S-XXL
2 paria/pkt2 paria/pkt

Brandles miestenBrandles miesten
KERRASTOKERRASTO
100% luomupuuvilla100% luomupuuvilla
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

PE-TI 25.2.-1.3.
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Koko Pudasjärven alueella 
mennyt vuosi oli kautta ai-
kojen paras matkailualalla. 
Alueen yrittäjät ovat todella-
kin palkintonsa ansainneet, 
kun vuosikausien uurastus 
alkaa tuottaa tulosta. Myös 
matkailijat ovat kehuneet 
alueen palveluita, reittejä ja 
etenkin maisemia, eri vuo-
denaikoina täällä käydes-
sään.

Matkailuyritysten ja koko 
alueen kehittymisessä me-
nestymistä voidaan mita-
ta taloudellisilla mittareilla, 
asiakastyytyväisyydellä tai 
ihan vaan alueen kiinnosta-
vuutta tarkastelemalla. Jos 
yhä uudestaan alueelle tul-
laan ja täällä viihdytään, niin 
jotain on todellakin tehty oi-
kein. Tarkemmin lukujen 
perusteella voidaan siis to-
deta, että kaikissa mittareis-
sa ja laskureissa tehtiin Pu-
dasjärven matkailussa uusia 
ennätyksiä. Tässä muutamia 
tärkeimpiä vuoden 2021 tu-
loksia listattuna ja suluissa 
edellinen ennätys vuosilu-
vun kera.

Pudasjärven ja Syötteen 
alueen yöpymiset olivat vii-
me vuonna 149 000 henkilöä 
(vuonna 2017 112 000 henki-
löä). Kotimaisten yöpyjien 
osuus oli 96 prosenttia ja ul-
komaisten 4 %, työmatkalai-
sia yöpyjissä oli 19 %. Koti-
maiset matkailijat yöpyivät 
keskimäärin 2,3 vuorokaut-
ta ja ulkomaiset 3,7. 

Majoitusmyynti oli viime 
vuonna kahdeksan miljoo-
naa euroa. Airbnb ja Vrbo 
eli rekisteröimättömien yö-
pymisten osuus oli noin 11 
prosenttia ja myyntinä lähes 
miljoona euroa. Vuokratta-
vien huoneiden käyttöaste 
koko vuoden keskiarvona 

oli 36,7 prosenttia. 
Majoitusliikkeitä Pudas-

järven ja Syötteen alueel-
la on tällä hetkellä 7, joissa 
on yhteensä 420 huonetta ja 
1400 petipaikkaa. Tämän li-
säksi on myös rekisteröi-
mättömiä (Airbnb ja Vrbo) 
majoittajia 44, joissa on yh-
teensä 82 huonetta ja kaikki-
en huoneiden käyttöaste oli 
47,7%. 

87 rakennuslupaa 
vuonna 2021
Pudasjärven alueelle myön-
nettiin lupia vuonna 2021 
yhteensä 87, joista Syötteel-
le 64 loma-asunnolle, joista 8 
pariloma-asuntoa ja yksi ns. 
riviloma-asunto. Myönnet-
tyjen mökkien/ vapaa-ajan 
asuntojen rakennuslupien 
määrät koko Pudasjärven 
alueella: Vuonna 2021 87 
kpl, 2020 34, 2019 29, 2018 
37, 2017 26. 

Myönnetyistä rakennus-
luvista kaikkia mökkejä ei 
tietenkään ole vielä ehditty 
yhdessä vuodessa rakentaa 
alusta loppuun saakka val-
miiksi, vaan töitä rakenta-
misen puolella riittää useik-
si vuosiksi eteenpäin. Yksi 
merkki alueen kiinnosta-
vuudesta on myös se, että 
Metsähallitus ehti myydä 
kaikki Syötteen alueella si-
jainneet mökkitonttinsa lop-
puun vuoden 2021 puolella. 
Uusia alueita siis tarvitaan 
lisää ja sellaisia onkin suun-
nitteilla. Onneksi myös Pu-
dasjärven kaupungilla ja 
joillain yksityisillä maan-
omistajilla on vielä vapaita 
tontteja Iso-Syötteen ja Pik-
ku-Syötteen välimaastossa, 
Luokkavaaran rinteillä, hui-
keilla maisemapaikoilla ne-
kin.

Vapaa-ajan asukkaiden, 
etätyöntekijöiden sekä mök-
kivuokraajien kiinnostus 
Pudasjärveä ja etenkin Syöt-
teen aluetta kohtaa on ollut 
todella hurjassa kasvussa. 
Pelkästään rakennuslupi-
en hakumääriä seuraamal-
la näyttäisi silläkin puolella 
olevan uusia matkailijoita ja 
mökkiläisiä tulossa monin-
kertaisesti alueen palveluita 
käyttämään. Erilaiset etätyö- 
yms. mahdollisuudet laa-
jakaistayhteyksineen vielä 
lisäävät alueen houkuttele-
vuutta. Omalta mökiltä voi 
päivän päätteeksi pyörähtää 
suoraan luonnon helmaan 
kiinnostavien aktiviteettien 
pariin. Reitistöjä kehittämäl-
lä saadaan suuretkin käyttä-
jäjoukot mahtumaan upei-
den maisemien äärelle.

Matkailijamäärät 
yhä kasvussa
Mitä huimista kasvuluvuis-
ta voidaan päätellä tulevai-
suuden suhteen. Ainakin 
sellainen ilmiö on huomi-
oitava, että alueella liikkuu 
yhä enemmän matkailijoi-
ta, päiväkävijöitä sekä yö-
pyjiä. Tämä tarjoaa alueella 
toimiville yrityksille enem-
män asiakkaita ja myyntiä. 
Myös paikalliset asukkaat 
ja mökkiläiset hyötyvät li-
sääntyvistä asiakasvirrois-
ta, kun myymälät, ravintolat 
ja ohjelmapalvelut ovat en-
tistä paremmin varusteltuja 
sekä saavutettavissa, ympä-
ri vuoden. Näin palveluvali-
koiman laajentaminen sekä 
lisääntyvä kaupankäynti 
mahdollistavat yhä useam-
man uudenkin työpaikan 
vakiinnuttamisen eri toimi-
aloilla. Eikä pidä unohtaa 
uusien mökkiläisten aikaan-

saamaa rakennusbuumia, 
joka tarjoaa monenlaista työ-
tä niin rakennusalalla, kuin 
esim. kiinteistönhoitoon ja 
vapaa-ajan viettoihin liitty-
viin palveluihin. Kunhan ko-
ronasta päästään eroon, niin 
erilaiset aktiviteetit ja tapah-
tumat alkavat kiinnostaa en-
tiseen malliin. Tässä on hie-
no tilaisuus myös erilaisille 
kyläyhdistyksille ja tapah-
tumien järjestäjille, joilla on 
jo vanhastaan laaja kokemus 
erilaisten ja erinomaisten ti-
laisuuksien järjestämisestä. 
Parin hiljaisen vuoden jäl-
keen kyläyhdistysten kassat-
kin tulevat saamaan kaipaa-
maansa täydennystä.

Uusia ideoita ja 
asioita kehitellään
Mikään yritys ei pärjää pit-
kään alalla, jos toimintoja ei 
kehitetä. Niinpä korona-ai-
ka on Syötteellä ja Pudas-
järvellä käytetty hyödyksi 
myös monipuolisten uusien 
ideoiden ja asioiden kehittä-
miseen. Osa suunnitelmista 
odottaa edelleen varmuutta 
siitä, että investointien käyn-
nistämisen ajoitus osuu koh-
dalleen. Pienempiä hankin-
toja matkailualalla tehdään 
vuosittain mm. uuden ka-
luston hankintaan sekä rei-
tistöjen yms. parantamiseen. 
Uusia liikkumisvälineitä on 
myös Syötteen alueella tes-
tattu sekä kesällä, että eten-
kin talvella. Kokemusten 
perusteella mm. talvipyöräi-
ly on tullut jäädäkseen ke-
säisen maastopyöräilyn li-
säksi. Samoin Iso-Syötteen 
rinteillä tapahtuva hissipyö-
räily on osoittanut suosion-
sa ja kasvanut jo toista vuot-
ta peräkkäin yhä laajemman 
käyttäjäjoukon mukana, 

mahdollistaen ympärivuoti-
sia työpaikkoja.

Menneen vuoden tilastoja 
katsottaessa esimerkiksi ma-
joitusmyynnin kausittainen 
vaihtelu näyttää tasoittu-
van, joten ennätysmyyntejä 
tulee varmasti myös ennen 
hiljaisina kuukausina, kuten 
toukokuussa tai lokakuus-
sa. Tämä puolestaan vaikut-
taa suoraan työllisyyteen, 
kun ennen kausityöntekijöi-
tä tarvittiin vain vilkkaam-
pien sesonkien aikaan, niin 
tulevaisuudessa voi kaudes-
ta tulla lähes koko vuoden 
kestoinen. Sehän puoles-
taan houkuttelee työnteki-
jöitä muuttamaan pysyvästi 
Pudasjärvelle, myös perhei-
neen. Silloin myös matkai-
lun ulkopuolisille palveluil-
le tulee enemmän kysyntää 
ja kouluihin saadaan uusia 
oppilaita.

Asiakas  
keskiössä matkai-
luhankkeissa 
Syötteen matkailualueella 
on meneillään useita kehit-
tämishankkeita, joissa asi-
akkaiden eli matkailijoiden 
parhaaksi työstetään yritys-
ten tuotteita ja palveluita. 
Alueen yritykset ovat saa-
neet hankkeiden kautta mm. 
koulutusta digiosaamiseen 
ja hankkeiden tuloksia al-
kaa pikkuhiljaa olla myös 
kaikkien nähtävillä. Yrityk-
set ovat kehittäneet omia va-
rausjärjestelmiään, kotisivu-
jaan ja muita digikanavia, 
sekä ottaneet haltuun uu-
sia somekanavia. Uusimpa-
na havaintona on monen-
kin silmiin varmaan osunut 
Syötteen upea brändi, jossa 
korostuu luontomatkailun 

ydin parhaimmillaan: ”Löy-
dä itsesi kiireen pohjoispuo-
lelta”! 

Digitaalisuuteen 
panostetaan
Myös digitaaliseen mark-
kinointiin on panostettu ja 
tulevaisuudessa koko Pu-
dasjärven alue löytyy yh-
teiseltä nettisivustolta niin 
kotimaan, kuin etenkin ul-
komaalaisten matkailijoiden 
tavoitettavaksi. Digihank-
keen aikana matkailuyri-
tykset ovat alkaneet syöttää 
tuotekortteja Visit Finlan-
din DataHubiin, jonka kaut-
ta palvelut ovat nähtävillä 
laajemminkin. Asiakkailla 
on jatkossa helppo inspiroi-
tua alueen majoitusten ja ra-
vintoloiden sekä aktiviteet-
tien tarjonnasta visuaalisten 
ja selkeiden sisältöjen vä-
lityksellä. Myös sähköiset 
varausjärjestelmät ja verk-
kokaupat tulevat olemaan 
napin painalluksen päässä. 

Alueella liikkuvien mat-
kailijoiden tarpeista ja kiin-
nostuksen kohteista huo-
lehtivat paikalliset, usein 
saman perheen omistuk-
sessa olevat yritykset, jotka 
ovat toimineet usein jo vuo-
sikymmenien ajan ja hioneet 
palvelunsa kullekin asiakas-
ryhmälle täydellisesti sopi-
vaksi paketiksi. Näin mat-
kailijalla on helppo tehdä 
ostopäätös, kun voi luottaa 
siihen, että hänestä pidetään 
hyvää huolta. Syötteen brän-
din mukaisesti kutsumme 
kaikkia teitä tulemaan mei-
dän yhteiselle Syötteelle. 

Jukka Koutaniemi 
Matkailun yrityskehittäjä

Matkailun huippuvuosi 2021 tuloksena 
yrittäjien sinnikkyydestä

Nuorten avuksi elämän hankalissa käänteissä toimivat Ou-
lunkaaren perhepalveluiden ammattilaiset psykologi Leena 
Pesälä, MieTu-työntekijä Kirsi Särkelä sekä sosiaalityönteki-
jä Nina Partanen.

Perheen parhaaksi -projek-
ti on seurakunnan ja kau-
pungin eri yhteistyötaho-
jen yhteinen projekti, jonka 
tarkoitus on auttaa ja tukea 
lapsiperheiden hyvinvoin-
tia paikkakunnalla.  Esittely-
vuorossa on perheneuvolan 
palvelut.

Pudasjärven  
perheneuvola
Perheneuvola palvelee pu-
dasjärveläisiä lapsiperheitä 
vanhemmuuteen ja lapsen tai 
nuoren (0-17v) psyykkiseen 
kehitykseen liittyvissä asi-
oissa sekä vuorovaikutuson-
gelmissa. Palvelujamme ovat 
kasvatus- ja perheneuvonta 
sekä perheasioiden sovittelu. 
Perheneuvolan yhteydessä 
on myös MieTu (Mielen tuki) 
-työntekijän palvelut. 

Kasvatus- ja perheneu-

vonta palvelee, kun halu-
at tukea vanhemmuuteen ja 
kasvatukseen, esimerkiksi 
tunteiden säätelyyn ja rajo-
jen asettamiseen. Mikäli olet 
huolissasi lapsesi käyttäy-
tymisestä, mielialasta, sosi-
aalisesta selviytymisestä tai 
psyykkisestä kehityksestä. 

Jos perheessä on ristiriito-
ja, surua tai muuten vaikea 
tilanne, tahi lastasi tai perhet-
täsi on kohdannut traumaat-
tinen tapahtuma, kuten kuo-
lema, onnettomuus, sairaus 
tai jokin muu.

Kasvatus- ja perheneuvo-
la palvelee myös, mikäli toi-
vot apua parisuhteen ongel-
miin

Perheasioiden sovitte-
luun voi hakeutua, kun van-
hemmat harkitsevat eroa tai 
perheessä tarvitaan apua 
erosta selviämiseen, tai jos on 
vaikea keskenään sopia las-

ten asioista eron jälkeen.
Perheneuvolaan ohjaudu-

taan soittamalla sinne suo-
raan tai esimerkiksi tervey-
denhuollon, opiskeluhuollon 
tai sosiaalihuollon kautta. 
Työskentely tapahtuu pää-
asiassa toimistolla ja palvelut 
ovat maksuttomia. Tarvitta-
essa teemme työparityötä ja 
yhteistyötä kaupungin mui-
den lapsiperheiden palvelu-
jen kanssa.

Mielen tuki eli MieTu on 
alle 18-vuotiaille pudasjär-
veläisille nuorille tarkoitet-
tu mielenterveyden ja hy-
vinvoinnin edistämiseen 
suunnattu palvelu joka on 
tarkoitettu nuorille, joilla 
on haasteita elämän eri osa-
alueilla. Tavoitteena on li-
sätä nuoren elämänhallin-
taa, osallisuutta ja vahvistaa 
psyykkisiä voimavaroja sekä 
ehkäistä syrjäytymistä. So-

PERHEEN PARHAAKSI – ”uskoa, toivoa ja rakkautta” -projekti
vitusti tehdään yhteistyötä 
myös vanhempien kanssa. 
MieTu-työntekijälle ohjau-
dutaan sosiaali- tai terveys-
palveluiden kautta.

Perheneuvolan työskente-
lyllä pyritään tukemaan van-
hempia kasvatustehtäväs-
sä ja auttamaan ratkaisujen 
löytymistä erilaisiin perhe-
elämän ja myös henkilökoh-
taisiin haasteisiin. Kaikilla 
työntekijöillämme on samat 
tavoitteet, mutta kaikilla on 
myös omat osaamisalueen-
sa. Mietu-työntekijän keskit-
tyessä erityisesti nuorten ta-
paamiseen, on psykologin 
erityisosaamisena selvittää 
ja arvioida lasten oppimi-
seen ja tunne-elämään sekä 
sosiaalisiin suhteisiin liitty-
viä haasteita. Sosiaalityönte-
kijän pääpaino työskentelys-
sä on erityisesti vanhempien 
tukemisessa.

Perheneuvolassa työsken-
televät ja vastaavat puheli-
meen sosiaalityöntekijä Nina 
Partanen, 050 373 8504, nina.
partanen@oulunkaari.com, 
psykologi Leena Pesälä, 040 

546 8210,
leena.pesala@oulunkaa-

ri.com sekä MieTu- työnte-
kijä Kirsi Särkelä, 040 660 
5241, kirsi.sarkela@oulun-
kaari.com
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Kurenalan pohjoisen osan asemakaavaa 
muutetaan alueen yrittäjien esittämällä tavalla
Pudasjärven kaupunginhal-
litus käsitteli tiistaina 22.2. 
kokouksessaan Kurenalan 
pohjoisen osan asemakaavaa 
ja päätti ryhtyä sitä muuta-
maan alueen yrittäjien esittä-
mällä tavalla. 

Suojalinnan lähellä Varas-
totiellä toimivat yrittäjät oli-
vat esittäneet, että kaupunki 
lähtisi suunnittelemaan, bud-
jetoimaan ja toteuttamaan 
Varastotien kunnostuksen ja 
remontoinnin sekä uudista-
maan liittymäratkaisut Val-
tatielle 20. Yrittäjät esittivät 
lisäksi, että Varastotien poh-
joispäässä oleva yksityistien 
osuus siirretään kaupungin 
hoidettavaksi. Valtatien 20 
liikenneturvallisuuden, liit-
tymien sujuvuuden ja kevy-
en liikenteen turvallisuuden 
parantamiseksi on vuonna 
2011 yhteistyössä Pohjois-
Pohjanmaan Ely-keskuksen 
liikennevastuualueen kans-
sa ja laadittu toimenpidesel-
vitys ”Valtatien 20 liikenteel-
listen olojen parantaminen 
Kurenalan taajamassa”. Sel-
vityksen yksi parannusehdo-
tus oli Urheilutien liittymän 
siirtäminen valtatiellä Kuu-
samoon päin nykyisessä kaa-
vassa varatulle viherkaistan 
kohdalle. Valtatielle uuden 
liittymän kohdalle rakenne-
taan väistötila. Suojalinnan-

tien liittymää Varastotiellä 
siirretään samalle kohdalle 
uuden liittymän kanssa. Um-
pikujan risteys Varastotiellä 
siirretään Suojalinnan suun-
taan. Nykyinen Urheilutie 
muutetaan kevyen liikenteen 
väyläksi Valtatieltä Varasto-
tien liittymään saakka. Sel-
vityksen mukaisen ratkaisun 
toteuttaminen ja yrittäjien 
esitys edellyttivät Kurenalan 
pohjoisen osan asemakaavan 
muuttamista. Erityisenä pai-
nopisteenä liikennejärjeste-
lyissä ovat kevyen liikenteen 
yhteydet Postimiehenku-
jan alikulkutunnelilta koulu-
jen ja liikunta-alueiden suun-
taan. 

Hybridityön  
ohjeistus ja  
etätyösopimus
Korona on vauhdittanut työn 
irtoamista ajasta ja paikas-
ta. Samalla se on tehnyt nä-
kyväksi työn monimuotoi-
suuden ja kuinka erilaisissa 
tilanteissa eri ammattiryh-
mät ovat suhteessa aikaan ja 
paikkaan. Pidemmällä aika-
välillä eri alojen ja ammat-
tien houkuttelevuus saat-
taakin määräytyä uusilla 
perusteilla. Organisaatioi-
den näkökulmasta työtehtä-
vien riippumattomuus fyy-

sisestä sijainnista voi lisätä 
mahdollisuuksia laajempaan 
osaamisen rekrytointiin. Sel-
vää on, että paluuta koro-
naa edeltävään työelämään 
ei enää ole, sillä sekä ihmiset 
että organisaatiot ovat jo mo-
nin paikoin muuttuneet. Pan-
demian tuomien rajoitusten 
myötä etäyhteyksien käyttö 
on lisääntynyt merkittävästi, 
ja moni on tehnyt ainakin sa-
tunnaisesti tai osittain etätyö-
tä. Jos halutaan vaalia työn-
tekijän autonomiaa, jonka 
tiedetään olevan hyväksi hy-
vinvoinnin ja tuottavuuden 
kannalta, on periaatteet hy-
bridityöstä tehtävä yhdessä 
ja työntekijöitä kuunnellen. 
Hallitus hyväksyi hybridi-
työnohjeistuksen ja uudiste-
tun etätyösopimuksen, jotka 
tulevat voimaan huhtikuun 
alusta alkaen.

Kulttuurin kehittä-
misohjelma
Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntahallitus käsitte-
li kokouksessaan Pohjois-
Pohjanmaan kulttuurin 
kehittämisohjelmaa 2022-
2030 ja päätti lähettää sen 
lausuntokierrokselle alueen 
kuntiin. Kehittämisohjelma 
on laadittu laajassa sidos-
ryhmäyhteistyössä vuosi-

en 2020-2021 aikana. Proses-
siin on kuulunut tilastollisen 
taustaselvityksen kokoami-
nen, webinaareja, sidosryh-
mäkysely, blogikirjoituksia 
sekä yhdessä Pink Eminence 
Oy:n kanssa toteutetut kaksi 
strategiatyöpajaa. Työpajojen 
yhteydessä on kokoontunut 
asiantuntijaryhmä. Valmiste-
lua on tehty kuntalähtöises-
ti ja kuntien osallistuminen 
työhön on ollut aktiivista. 
Maakuntahallituksen pää-
töksen mukaisesti Pohjois-
Pohjanmaan liitto on pyytä-
nyt jäsenkunnilta lausunnot 
kulttuurin kehittämisohjel-
masta. Hallitus antoi lausun-
non, jossa se totesi Kulttuurin 
kehittämisohjelman sisällön 
olevan yleisesti ottaen katta-
va ja monipuolinen. Pohjois-
Pohjanmaan laajuus ja alu-
eelliset ominaispiirteet oli 
huomioitu hyvin ohjelmassa.

Oulu2026-hanke
Euroopan kulttuuripääkau-
pungiksi vuodelle 2026 on 
valittu Oulu. Kulttuuripää-
kaupunki -ohjelmaa on to-
teutettu Euroopan Unionis-
sa 1985 lähtien, ja kyseessä 
on yksi Euroopan näkyvim-
piä vuosittaisia kulttuuri-
hankkeita. Ohjelman kautta 
halutaan korostaa Euroopan 
kulttuurien rikkautta ja mo-

ninaisuutta sekä kansalais-
ten tunnetta yhteenkuulu-
vuudesta. Hakukirjassa on 
mukana 32 kumppanikun-
taa, joista yhtenä on Pudas-
järven kaupunki. Hanketta 
varten on perustettu Ou-
lun kulttuurisäätiö. Jokaista 
hankkeessa mukana olevaa 
kuntaa suositellaan perusta-
maan operatiivinen työryh-
mä, joka edistää aktiivisesti 
hankkeen etenemistä kun-
nassa ja ryhtyy hahmottele-
maan käytännön toteutusta. 
Hallitus hyväksyi työryhmän 
kokoonpanon, toimintasuun-
nitelman, aikataulutuksen 
sekä resursoinnin. Pudasjär-
velle nimettyjä teemoja ovat 
hirsirakentaminen, Syötteen 
kansallispuisto, Rajalta rajal-
le -hiihto ja ufot. Pudasjärven 
työryhmään on valittu eri toi-
mialojen edustajat ja kaupun-
ginhallitus nimesi luottamus-
henkilöiden edustajiksi Olga 
Oinas-Panuman ja Anni-In-
keri Törmäsen.

Paavo Tolosen säätiön 
hallitus on kokouksessaan 
21.2. linjannut, että kahden 
vuoden tauon jälkeen on tär-
keää järjestää kesällä 2022 
taidenäyttely Tolosen tai-
teesta. Hallituksen toiveen 
mukaisesti samalla voidaan 
järjestää seminaari kulttuu-
rin hyvinvointivaikutuksis-

Kalevassa 14.2. oli puhutte-
leva artikkeli lemmikin vai-
keasta lopettamispäätöksestä. 
Eläinlääkäri Laura Rajakallio 
herätti lemmikin vanhuuden 
tai sairauden vaivojen kans-
sa painiskelevia omistajia ole-
maan realistisia ja eläimen pa-
rasta elämänlaatua ajattelevia. 
Kaikkien osallisten kannal-
ta on järkevintä, että omistaja 
itse ymmärtää tehdä lemmi-

kin lopettamispäätöksen, ettei 
eläinlääkärin tai muun hen-
kilön tarvitse tehdä eläinsuo-
jeluilmoitusta. Samoilla lin-
joilla on Suomen eläinsuojelu 
ry:n viestintäpäällikkö Maria 
Lindqvist, kun hän muistut-
taa, ettei lemmikin laaduton-
ta elämää pidä pitkittää sen 
takia, ettei sitä raaskita lopet-
taa. Lemmikin hyvätahtoinen 
hoitokin saattaa luiskahtaa 

ylihoitamisen puolelle, jolloin 
saattaa kyse olla enemmän 
omistajan omasta luopumisen 
tuskasta kuin lemmikin lopet-
tamisen tärkeyden ja mielek-
kyyden tunnustamisesta. 

Lemmikin kuolema joko 
tietoisen lopettamisen tai 
muun syyn takia on sielua 
syvältä koskettava kokemus. 
Surun lisäksi tunneskaalaa 
täydentävät syyllisyys, epä-

varmuus oikean ratkaisun te-
kemisestä ja tyhjyyden tun-
ne. Usein lemmikki on ollut 
omistajalleen/perheelle yhtä 
tärkeä kuin läheinen ihmi-
nen. Surulle ja kaipaukselle 
on annettava mahdollisuus 
ja aikansa. Turhaa syyllisyyt-
tä ei pidä kantaa taakkana 
muutenkin tummasävyises-
sä olotilassa. Surun ja mene-
tyksen hyökyaaltoa on hyvä 

lievittää puhumalla lopetta-
mispäätöksestä eläinlääkä-
rin kanssa, keskustelemalla 
asiasta jonkun vastaavan ti-
lanteeseen joutuneen kanssa, 
hyväksymällä lemmikin kuo-
lema ja muistelemalla lemmi-
kin kanssa vietettyjä yhteisiä 
ilon ja riemun hetkiä. Lemmi-
kin hautaaminen jättää näky-
ville paikan, jossa voi käydä 
muistelemassa vierellä kulke-

nutta eläintään. 
Itse sain äskettäin ammat-

titaitoisen, empaattisen ja loh-
duttavan asiakaspalvelun 
Pieneläinkrematorio Pohjan-
tähden Marjolta joutuessani 
lopettamaan ja tuhkaamaan 
pitkäikäisen lemmikkini Vee-
ti-kissan. 

Sointu 
Veivo

Lemmikin lopetus lujuutta vaativa päätös 

Maatalouden älykäs alasajo
Eduskunnan kyselytunnil-
la 17.2. maa- ja metsätalous-
ministeri Jari Leppä tiivisti 
maatalouden ahdinkoa kos-
kevassa keskustelussa yti-
mekkäästi olennaisen: huol-
tovarmuus ja omavaraisuus 
on itsenäisen valtion yksi 
keskeisimpiä tunnusmerkke-
jä. Ministeri oli valmis julis-
tamaan myös maatalouden 
hätätilan, kansanedustaja 
Toimi Kankaanniemen sitä 
kysyessä. Julistaa voidaan 
mitä hyvänsä, mutta kauniit 
puheet ja korulauseet eivät 
Suomen maataloutta pelasta. 
Keskuskaupat hurjine voit-
toineen eivät ole ainoita syyl-
lisiä, vaikka piinapenkkiin 
ne mielellään istutetaankin 
ja jokaisen on niiden suun-
taan helppo sormella osoit-
taa. Fakta on se, että pohjana 
kaikelle ovat poliittiset pää-

tökset: minkälaista toimintaa 
tuetaan, mihin kannustetaan, 
mistä palkitaan ja toisin päin, 
mistä sanktioidaan. Mikä on 
se arvopohja, jonka päälle ra-
kennetaan?

Teknologian Tutkimus-
keskus VTT on yksi Euroo-
pan johtavista tutkimus-
laitoksista, jonka omistaa 
Suomen valtio. VTT:n tehtä-
vänä on edistää tutkimuksen 
ja teknologian hyödyntämis-
tä ja kaupallistamista elin-
keinoelämässä ja yhteiskun-
nassa. Esittelyteksti VTT:n 
nettisivuilla on lähes hur-
moksellinen: ”Käännämme 
tieteen ja teknologian avul-
la suuria globaaleja haastei-
ta yritysten ja yhteiskunnan 
kestäväksi kasvuksi. Tuom-
me yhteen ihmiset, yrityk-
set, tieteen ja teknologian 
ratkaistaksemme aikamme 

suurimpia haasteita. Näin 
luomme kestävää kasvua, 
työpaikkoja ja hyvinvointia 
ja tuomme eksponentiaalista 
toivoa maailmaan.” Vähähii-
lisen ja älykkään liikenteen, 
hiilineutraalin ja älykkään 
energiajärjestelmän ja mo-
nen muun ohella VTT linjaa 
myös kestävästä ja älykkääs-
tä elintarviketuotannosta.

Maakuntahallitus käsit-
teli kokouksessaan marras-
kuussa Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntaohjelmaa vuosille 
2022-2025. Yli viisikymmen-
täsivuinen ohjelma on mo-
nelta osin täyttä asiaa ja pää-
osin sen takana on helppo 
olla. Maakuntaohjelmassa on 
oma osuutensa myös uudis-
tuvalle maataloudelle, jonka 
yhteydessä nostetaan esiin 
termi ”älykäs elintarviketuo-
tanto”. Äkkiseltään luettuna 

termi nostaa pintaan positii-
visia mielikuvia, mutta sen 
taakse kätkeytyy melkoinen 
kokonaisuus.

Kyseisessä maakuntahal-
lituksen kokouksessa tein 
esityksen termin poistami-
seksi seuraavin perusteluin: 
”Älykäs elintarviketuotan-
to tarkoittaa monen muun 
ohella myös ”ruokaa ilman 
peltoja”. Eläinperäiselle raa-
ka-aineelle, erityisesti karja-
lihalle, etsitään vaihtoehtoi-
sia ratkaisuja muun muassa 
hyönteistuotannosta ja kas-
viproteiineista, siirtyminen 
kasvispainotteiseen ruoka-
valioon on myös oleellinen 
asia. Teknologian Tutkimus-
keskus VTT Oy on julkais-
sut tiekartan* kohti uutta 
elintarviketuotantoa, johon 
on kirjattu tiekartta muutos-
polkuineen kohti älykästä 

elintarviketuotantoa. Tiekar-
tassa todetaan, että kasvis-
vaihtoehtojen lisäksi uudet 
ruuantuotantoteknologiat 
ja biotekninen tuotanto kor-
vaavat tulevaisuudessa mitä 
suuremmassa määrin ny-
kyistä elintarviketuotantoa. 
Tämä voidaan perustellusti 
nähdä uhkakuvana lihan- ja 
maidontuotannolle ja kehi-
tyskulkuna kohti näiden alo-
jen alasajoa.”

Oletko sinä valmis lähi-
tulevaisuudessa syömään 
3D tulostettua tai laborato-
riotuotettua ruokaa? Tuo-
rein asiaan liittyvä uutinen 
on VTT:n nettisivuilla 12.1., 
jossa kerrotaan, miten mikro-
beilla tuotetut rasvat avaavat 
uusia liiketoimintamahdol-
lisuuksia ja mahdollistavat 
lopulta laajamittaisen ruo-
kavalion muutoksen eläin-

peräisistä elintarvikkeista 
kasvipohjaisiin ja biotekni-
sesti tuotettuihin ainesosiin 
ja elintarvikkeisiin. Toisin 
sanoen, tarkoituksena on 
muuttaa kuluttajien ruoka-
valiota niin, että liha korva-
taan mikrobeilla tuotetuilla 
rasvoilla. Perussuomalaisten 
maakuntavaltuustoryhmä 
teki esityksen termin poista-
miseksi maakuntaohjelmasta 
myös maakuntavaltuuston 
kokouksessa joulukuussa. 
Yllättävää kyllä, perussuo-
malaiset jäivät esityksensä 
kanssa yksin. 

Mirka 
Väyrynen

maatalousyrit-
täjä, maakun-
tavaltuutettu

ta. Taidenäyttelyn avajaiset ja 
seminaari on alustavasti aja-
teltu järjestettävän 16.6. kel-
lo 13 alkaen Pirtin tiloissa. 
Säätiön hallitus toivoo val-
tuutettujen runsasta osallis-
tumista tapahtumaan. Semi-
naarin tarkempaa ohjelmaa 
valmistelee kulttuurisuunnit-
telija, joten on luontevaa, että 
Oulu2026 työryhmä myös 
käsittelee seminaarin järjestä-
mistä kokouksissaan ja pohtii 
samalla resurssien kohdenta-
mista ja tarvittavaa päätök-
sentekoa tapahtuman toteut-
tamiseksi.

Tilinpäätös 2021
Vuoden 2021 tilinpäätösti-
lanne merkittiin tiedoksi. 
Valmistelutilannetta käsitel-
lään 8.3. kaupunginhallituk-
sen kokouksessa. Valmis ti-
linpäätös käsitellään 29.3. 
kokouksessa. Valtuusto on 
hyväksynyt vuoden 2022 ta-
lousarvion kokouksessaan 
hallintosäännön mukaises-
ti toiminta-alueille tehtävä-
kohtaiset ja hankekohtaiset 
toimintatavoitteet, määrära-
hat ja tuloarvion. Päätettiin 
hyväksyä toiminta-alueitten 
käyttösuunnitelmat.

PUDASjärveläinen -lehti 
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PARILLINEN

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
•  VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
TYÖT
•  VAHINKOTARKISTUKSET
•  LASINVAIHDOT JA  

   -KORJAUKSET
•  KOLARIKORJAUKSET
•  AUTOMAALAUKSET
•  ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMOVAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi  Avoinna ma-pe 7-16

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

JÄTEHUOLTOPALVELUT

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset ja muut 
päivittäiseen toimintaan liittyvät asiat: 
p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai toimisto@kiertokaari.fi.

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai 
www.kiertokaari.fi > pudasjärvi

Jäteneuvonta:  p. 08 5584 0010 ma–pe 8–16 ja www.jateopas.fi.

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P P Leimaus
P P Puukauppapalvelut
P P Tila-arviot
P P Metsäsuunnittelu
P P Maanmuokkaukset
P P Metsäviljely Metsänomistaja, Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!ota yhteyttä! Puistotie 2, Pudasjärvi
Tuomo Tuomaala 040 935 9320, tuomo.tuomaala@outlook.com

Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

P P Metsäveroilmoitukset
P P Ojitus
P P Nuoren metsän hoito
P P Kemeratuet
P P Taimet ja siemenet

Koskitraktori Oy • Varastotie 5, 93100 Pudasjärvi
posti@koskitraktori.fi • www.koskitraktori.fi

• Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
• Muutot ja tarvikkeet
• Jakelut
• Rahdit kauttamme ympäri maan

pohjanrahti@pohjanrahti.com

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13
Teollisuustie 10, Pudasjärvi
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat), metalli ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

HAUTAKIVIPALVELUT

Kiven voit tilata myös suoraan netistä.
www.koilliskivi.fi       info@koilliskivi.fi
0400 891 974 Teollisuustie 2, 93100 Pudasjärvi

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky P. (08) 822 084
Jukolantie 2, Pudasjärvi

85 -vuotta alan ammattitaitoa!
- Kellot
  - Kihlat
    - Korut
      - Lahjatavarat Tervetuloa!

FYSIOTERAPIAPALVELU

- Fysioterapiapalvelut myös ilman lääkärin lähetettä
- Fysioterapeutin suoravastaanotto selkä-, niska- ja 

olkapääasiakkaille
- Äitiysfysioterapia ja äitiysliikuntavalmennus

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Fysio Aurea,  
Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2,  

Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. 040 650 1992

Kotipelien viikonloppu Kurenpoikien P19 voittoputkessa 
Valtakunnallisessa P19 Fut-
sal-Liigassa pelaava Kuren-
pojat aloitti sarjan tasape-
lillä, mutta sitten tuli neljä 
niukkaa tappiota.  Nyt jouk-
kue on löytänyt hirmuvireen 
ja kolmesta viimeisimmästä 
pelistä Kurenpojat on otta-
nut yhden tasapelin ja kak-
si komeaa voittoa. Maaleja-
kin joukkue on tehnyt näissä 
peräti 23. 

Lauantaina19.2. Kuren-
poikien vieraaksi saapui loh-
kon kärkijoukkue AS Moon 
Raahesta. Raahelaiset aloit-
tivat maalinteon, vaikka ko-
tijoukkue oli hallitsevampi 
osapuoli.  Maalivahti Elias 
Saarelan ansiosta AS Moon 
johti peliä aina avausjakson 
loppupuolelle asti ennen 
kuin Kurenpojat sai tasoi-
tuksen ja heti perään johto-
maalin. Tauolle mentiin si-
ten tilanteessa 2-1.  

Toisella jaksolla Ku-

renpoikien vahva pallolli-
nen tekeminen jatkui ja nyt 
myös maalipaikat hyödyn-
nettiin paremmin. Lopul-
ta Kurenpoikien 8-2 voitto 
lohkokärjestä oli täysin an-
saittu. Kurenpoikien maa-
leista Abdulaziz Azeza, 
Ebbe Westerberg ja Otto 
Niemelä tekivät kukin kak-
si. Maalisaldoaan kasvatti-
vat yhdellä myös Ville Kyn-
gäs ja Yannick  Ntambwe. 

Nähdyn perusteella jouk-
kueelta on lupa odottaa pis-
telisäystä vielä jäljellä ole-
vista neljästä sarjapelistä.  
Tulevaisuuskin näyttää lu-
paavalta, kun kaikki pelaajat 
pääsevät P19 -sarjaan myös 
kaudella 2022-2023. Lisäk-
si joukkueen ykköstorju-
ja Aaro Lapinlampi saa ka-
verikseen vasta 13-vuotiaan 
Ilja Niemelän, joka teki lau-
antain pelin lopussa debyy-
tin joukkueeseen ja liigaan.  

Miehille  
kirvelevä tasapeli
Futsal-Kakkosessa Kuren-
pojat lähti sunnuntaina 20.2. 
hakeman lohkovoiton kan-
nalta tärkeää kotivoittoa. 
Vastassa ollut Oulun Lääke-
tieteellinen Kilta MBKU tie-
dettiin olevan vaikea vas-
tustaja.  Ottelusta tulikin 
odotetun tasainen. 

Joonas Pahkala vei Juu-
so Illikaisen syötöstä Kuren-
pojat johtoon, kun ottelua oli 
pelattu 12 minuuttia. Hetkeä 
myöhemmin vieraiden Art-
tu Pasanen kuitenkin tasoitti 
pelin kotijoukkueen puolus-
taessa löysästi. 

Toisella jaksolla pelikello 
näytti 32 minuuttia, kun Ku-
renpojat sai rankkarin kuu-
desta metristä.  Kotijoukku-
een parhaana palkittu Otto 
Niemelä laukoi pallon var-
masti maaliin ja Kurenpojat 

oli jälleen kiinni voitossa. 
MBKU oli yrittänyt hyö-

dyntää lentävää maalivahtia 
ja samaa kuviota useaan ot-
teeseen pelin aikana. Tämä 
kuvio tuotti lopulta tulok-
sen vain pari minuuttia en-
nen pelin loppumista, kun 
vieraiden parhaana palkit-

tu Akseli Ylönen pääsi pus-
kemaan pallon Mikko Pussi-
sen syötöstä maaliin. 

Näin tasapeli 2-2 oli Ku-
renpojille pettymys ja lohko-
voitto ei enää ole omissa ja-
loissa. Nyt tilanne on se, että 
Kurenpoikien on voitettava 
jäljellä olevat kolme peliä ja 

lisäksi HauPa saa pelata kor-
keintaan tasan tällä hetkellä 
sarjataulukossa tasapisteissä 
Kurenpoikien kanssa olevan 
AS Moonin kanssa.  

PUDASjärveläinen -lehti

Vasta 13-vuotias maalivahti Ilja Niemelä pääsi ottelun lopussa debytoimaan P19 Futsal-Lii-
gaan. Kuva Pieta Niemelä. 
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

• Passikuvat, myös sähköisenä, 
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI. 
P. (08) 823 350, 0400 399 830. 

hautausraisanen@gmail.com, www.hautauskukkaraisanen.fi-KUKKAVÄLITYS

LAKIPALVELUITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

[ Rakennustyöt ja remontit
[ Kattoremontit
[ Piipunpellit ja muut peltityöt 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet 

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

MAARAKENNUSTA

Puh. 0400 960 829/Mika     toimisto@kettumaki.fi      www.kettumakioy.fi

•  Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•  Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.

Kauppatie 2, 
93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku

ERÄKESKUSERÄKESKUS
ANON ASE JA TUKKU ANON ASE JA TUKKU 
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja  
  tarvikkeita 

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMIS-
TO JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 30 vuoden ajan

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEETPIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com

Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi               www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy Suora yhteys 

pankkiisi
Päivittäiset pankkipalvelut 
Nyman Jaana 010 257 1904 
Outila Hanne  010 257 1917

Rahoituspalvelut 
Illikainen Katri  010 257 1949 
Semin Tiina 010 257 1910 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935 
Dahl Merja-Leena 010 257 1902

Sijoituspalvelut 
Graber Soile  010 257 1939 
Naumanen Jenni  010 257 1950
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

VARAOSIA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

Nikkarinkuja 12, Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121

YRITTÄJÄ ilmoita 
PALVELUHAKEMISTOSSA 

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745

Pärjänsuon Metsästysseuralla monipuolista toimintaa 
Pärjänsuon Metsästyseu-
ra piti talvikokouksen seu-
ran omistamalla Hirvihallil-
la lauantaina 19.2.

Paikalla oli 15 jäsentä. Ko-
kouksen puheenjohtajana 
toimi Joni Salmela ja sihtee-
rinä Tuula Kuukasjärvi.

Seuran puheenjohtajaksi 
vuodelle 2022 valittiin Tuo-
mas Ylilehto ja sihteeriksi 
Tuula Kuukasjärvi.

Seura päätti hakea tälle 
syksylle 15 hirvenpyyntilu-
paa. Keskustelussa todettiin 
metsästysseuran alueen hir-
vikannan lisääntyneen tal-
ven aikana. Havaintoja on 

päivittäin kylän keskellä lä-
hellä asutusta sekä Kivarin-
tien varressa.

Muissa asioissa keskus-
teltiin seuran omistaman ra-
kennuksen korjaustarpeista 
ja todettiin, että lähivuosina 
nylkyhuoneen lattian pin-
nan uusiminen on aiheelli-
nen. 

Vuosittain seuran järjes-
tämä kesätapahtuma sekä 
kauneimmat Joululaulut ti-
laisuudet on kahden edelli-
sen vuoden aikana jouduttu 
perumaan koronarajoituk-
sen vuoksi. Tulevana kesänä 
kesätapahtuma järjestetään, 

jos rajoitukset sen sallii. Kau-
pungilta saatu tapahtumi-
en tukiraha on saatu siirret-
tyä tälle vuodelle ja todettiin 
kaupungin tuen tarpeelli-
suus ja suuri merkitys kylien 
eri tapahtumien järjestämi-
seen. Kaupungilta saavalla 
tuella tuetaan myös jääken-
tän kunnossapitoa. tk

Talvikokoukseen 
Hirvihallilla osallistui 15 

seuran jäsentä.

LVI- ja Rautatarvike OyLVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike OyPudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä
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PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

Aitto-ojan metsästysseura ry:n 
VUOSIKOKOUS 

Aittojärven koululla 
su 27.2.2022 klo 14.00.

Johtokunta kokoontuu klo 13.00. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat.     Johtokunta

Pudasjärven Invalidit ry.

KEVÄTKOKOUS 
to 10.3.2022 klo 14.00 

seurakuntakeskuksen rippikoulusalissa. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Kahvitarjoilu.
Tervetuloa! Hallitus

HALUTAAN OSTAA
Traktori 

etukuormaimella, 
max 5000 €. P. 040 708 5747.

Malisen Erä ry 
VUOSIKOKOUS 

la 5.3.2022 klo 12.00 
Korpisen kylätalolla.

Esillä sääntömääräiset asiat. Lopuksi hirvikokous.
Johtokunta kokoontuu klo 11.

    Johtokunta

Kosamon Metsästysseura ry:n  
VUOSIKOKOUS 

la 5.3.2022 klo 12.00 Möykkälässä.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Johtokunta kokoontuu klo 11.00. 
Tervetuloa! Sihteeri

Ervastinseudun Metsästysseura ry:n  
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS 
 la 12.3.2022 klo 12.00 
Hankasarvi-kämpällä, 

os. Sotkajärventie 1359, Pudasjärvi.
Vuosikokouksen jälkeen hirviporukan kokous, jossa vah-
vistetaan hirviporukan uudet säännöt ja ilmoittaudutaan 

metsästykseen syksylle 2022. Sihteeri

KERHO keskiviikkona 2.3. klo 14 
seurakuntatalolla. 

Pudasjärven 
Reumayhdistyksen

Kevään kerhot 6.4. ja 4.5.
TEEMME TEATTERIRETKEN 

TAIVALKOSKEN TEATTERIIN, 
Murha matkustajakodissa -näytökseen lauantaina 19.3. Lähtö linja-

auto asemalta klo 11.30 ja paluu noin klo 17. Hinta jäsen 15 €, 
ei jäsen 40 €, sisältää matkan ja lipun. Ilmoittautuminen Taimille 

10.3. mennessä, puh. 040 530 6839. Tervetuloa!

Puhoskylän jakokunnan vedet, 
(entinen kalastuskunta) 

615-410-876-24, osakaskunnan  
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS 
 la 12.3.2022 klo 12.00 Möykkälässä, 

Näljängäntie 1391.
Hoitokunta kokoontuu klo 11.00. Kokouksessa käsitellään 

vuosikokouksessa määrätyt sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on asianosaisten 
nähtävänä 14 vuorokauden ajan, alkaen 12.3.2022 

osoitteessa Kosamontie 178, Puhoskylä.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Hoitokunta

ELÄKELIITTO PUDASJÄRVEN 
YHDISTYS RY JÄRJESTÄÄ

TEATTERIMATKAN Taivalkoskelle la 19.3.2022 
”Murha matkustajakodissa” -näytökseen

Lähtö klo 11.30, Oikopolun pysäkiltä. Hinta 25 € / 
jäsen (sis. matkat, pääsylipun ja kahvit). Arvontaa. 
Ilmoittautumiset 6.3. mennessä, puh. 0400 281 023.      

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY

JOKILAAKSOJEN ALUEJÄRJESTÖN ALUEEN 
YHDISTYSTEN YHTEINEN TALVIPÄIVÄ 
 pe 18.3.2022 alkaen klo 11.00 Kempeleessä 
Köykkyrin hiihtokeskuksessa, Pyrinnöntie 5.

Kävelytapahtuma alkaen klo 11.30, osallistujien kesken palkinnot 
arvotaan. Hiihtokilpailut, sarjat 60 - 85 v naiset ja miehet

Mahdollisuus ruokailuun. Pudasjärven Eläkeläiset ry. 
kustantaa jäsenilleen ruokailun. Tervetuloa mukaan!

Mikäli lähtijöitä on riittävästi, järjestetään yhteiskuljetus.
Ilmoittautumiset 11.3.2022 mennessä, puh. 040 517 5266

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13. 

Lämpimästi tervetuloa!

Tiistaisin sana ja Tiistaisin sana ja 
rukous vielä tauolla. rukous vielä tauolla. 

MEILLE KIRJOITETTIIN 
* yleisönosasto

Otetaan korona edelleen huomioon
Hyvät Pudasjärven ihmiset, 
voisitteko ystävällisesti pi-
tää julkisissa tiloissa asioil-
la kulkiessane turvavälejä 
muihin ihmisiin, koska usein 
kaupoissa ym ei ole turvavä-
leistä tietoakaan. Nyt on Pu-
dasjärvellä paljon koronaa 
liikkeellä, mutta se kaikki ei 
näy missään tilastoissa, kos-
ka sairastuneet tekevät ko-
deissan koronan kotitestejä 
ja saavat niistä korona tu-
lokset. Myös sairastavat ko-
ronan kodeissaan. Koronaa 

liikkuu nyt kaikissa ikäluo-
kissa.

Muistattehan, että oma-
ehtoinen karanteenissa ko-
tona olo on fiksu ja hyvä 
teko, jos olet sairastunut tai 
oireinen. Maskien käyttämi-
nen kaikissa yleisissä tilois-
sa, kaupoissa yms on myös 
viisasta ja fiksua.

Yritetään toimia toistem-
me parhaaksi. 

Nimim. Lähimmäisiä 
ajatellen

Lenkkeilyä omaan tahtiin
Pelästynyt soittaja halu-
si ilmoitettavan lehdessä, 
että autoilijat voisivat jättää 
lenkkeilijät rauhaan.

Hän oli joutunut seuran-
nan kohteeksi ja autoilija 
oli useaan kertaan pyytänyt 
kyytiin.

Soittaja toivoo, että saisi 
kävellä rauhassa omaa tah-
tia vuorokauden ajasta huo-
limatta. 

Lenkkeilijä

Voit myydä / ostaa / lahjoittaa / vuokrata PU-
DASTORIN kautta. Normaalit PUDASTORIN 
myynti- / ostoilmoitusten hinnat ovat 15 €. 
Kiinteistö- ja tonttikaupat / -vuokraukset sekä 
kuvalliset ilmoitukset 25€. Hintoihin lisätään 
pienlaskutuslisä 3 €. 

Rakkauden täyteistä elämää jo 20 vuotta
Kesä 2001 muodostui kohta-
lokkaaksi käännekohdaksi 
kahden yksinäisen elämäs-
sä. Makkaranpaistonuoti-
olla Haukiputaan Hämeen-
järven maatilalla Kerttu 
Vengasaho ja Hannu Simu 
tapasivat ja sehän oli me-
noa ensimmäisestä käden 
kosketuksesta, puhumatta-
kaan siitä katseesta, minkä 
Hannu loi Kertun silmiin. 
Se oli Rakkautta ensisilmä-
yksellä! Puoli vuotta ensita-
paamisen jälkeen 23. helmi-
kuuta vuonna 2002 Hannu 
ja Kerttu vihittiin Hauki-
putaan pappilassa ystävi-
en läsnä ollessa. Hääkahvit 
juotiin Hämeenjärven maa-
tilalla, joka oli tuolloin Han-
nun työpaikka. 

Nyt siitä tapahtumasta 
on kulunut 20 vuotta. Rak-
kaudentäyteistä yhteiseloa 
ja vanhuudenpäiviä Hannu 
ja Kerttu viettävät puoliksi 
Pudasjärven ja Kolarin ko-
deissa. 

Lapin poika Hannu on 
syntynyt joulukuun loppu-
puolella vuonna 1942. Hän 
on elänyt suurimman osan 
elämästään Kolarissa. Han-
nun intohimoinen harrastus 
on metsästys ja luonnossa 
liikkuminen. Syksystä toi-
seen hän ilmoittautuu kola-
rilaisten hirviporukkaan ja 
on siellä innolla mukana. 

Kerttu on pudasjärveläi-
siä heinäkuun tyttöjä vuo-
simallia 1943. Maatalouden 
parissa eri muodoissa sekä 
opettajan tehtävissä Pudas-
järven Maatalousoppilaitok-
sessa toiminut Kerttu Ven-
gasaho muutti 20 vuotta 

sitten avioliiton myötä suku-
nimekseen Simu. Entisenä 
kunnanvaltuutettuna Kerttu 
on edelleen politiikassa mu-
kana kannustavana ja opas-
tavana osapuolena. 

Yhteinen elämänprojek-
ti Simuilla on Kurenalan ky-
läyhdistys ry., Pudasjärven 
tori sekä uimapaikka Rivie-
ra kirkolla. Tori-isännän ja 
-emännän ansiosta torielä-
mä on virkistynyt Kurenal-
la ja siellä on jos jonkinlais-
ta tapahtumaa kesäkaudella. 
Pudasjärven rannalla oleva 
Riviera on saanut tämän te-
hokaksikon ansiosta upean 
hiekkarannan elämään, jos-
ta on muodostunut suosit-
tu uima-, kokoontumis- ja 
makkaranpaistopaikka. Pu-
dasjärven rannalle on raken-
nettu myös lintutorni, pu-
kukopit, varasto, laavu sekä 
kuivakäymälä, jonne johtaa 
pyörätuoliramppi. Lisäksi 
rannan upea hiekka on Ku-
renalan kyläyhdistys ry:n 
toimesta pidetty vuosikau-
sia puhtaana sekä ympäris-
tö siistinä. 

Kolarissa Simut ovat mu-
kana omakotiyhdistyksen 
toiminnassa, sekä Kerttu 
Hannun tukena hirvestys-
kauden aikana.

Yhdistystoiminta pitää 
Kertun ja Hannun virkeä-
nä. Ikä ja sen myötä tulleet 
sairaudet sanelevat fyysi-
sen toiminnan, mutta kun 
omaa johtajuutta ja töiden 
jakamista, niin kaikki hoituu 
rakkaudella ja suurella sy-
dämellä.   

Nykyisin Simut tunne-
taan sekä Pudasjärvellä että 

Lapin äidin kehtolaulu
Äiti lasta tuudittaa, lasta tuntureiden.
Päivä taakse kaikkoaa ylhäin tähtivöiden.
Vaikka kylmä hallayö toiveet usein maahan lyö
kerran lapsein lahjaks´ saat nää kairain kultamaat.
Sulje silmät pienoinen, uinu onnen unta.
Suuri on ja ihmeinen unten valtakunta.
Kun sä suureks´ vartut vain mailla aavain aukeain,
kerran lapsein lahjaks´ saat nää laajat Lapin maat.
Räiske pohjan loimujen, tuisku, viima tuulien,
kehtolaulua vain on ne Lapin lapselle.

Lapin poika
Lapin poika mä oon, juurta noitain,
taikarumpu soi syntyessäin,
porotokkaani huolella hoitain,
joiun luikkaan mä tunturiin päin.
Revontulta kun katselen illoin,
kevään enteet jo taivaalla nään,

muistan tyttöä tunturin silloin,
hymyn muistan ja mietteisiin jään.
Kevät saapui yön päiväksi tehden, 
hänet juurella tunturin näin,
Lapin koivu sai pienoisen lehden, 
kevät luokseni toi ystäväin.

Kolarissa Hannu ja Kerttu 
-nimellä, sen enempiä esitte-
lemättä. 

Onnea ja siunausta Ker-

tulle ja Hannulle myös tule-
ville vuosikymmenille.

Terttu Salmi

Kerttu ja Hannu Simo 20-vuotishääpäivänä.
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Oulussa asuva Antero Nygård on lähettänyt lu-
kijoittemme iloksi kaksiosaisia eläinten nimiä. 
Saapa nähdä, keksiikö joku lisää! Onhan lukijois-
samme niin kala- kuin metsämiehiäkin sekä muu-
toinkin luonnossa liikkuvia. Huomaattehan, että 
listalle eivät kelpaa hepokatti eikä kalakukko!

Eläimiä: kalalokki, kalasääski (kalasääksi), pandakar-
hu, kanahaukka, hiirihaukka, hiiripöllö, varpushauk-
ka, varpuspöllö, tiikerihai, valashai, kissakala, hir-
vikärpänen, kamelikurki, hevospaarma, kettuterrieri, 
lintukoira, hirvikoira, jäniskoira, karhukoira, lammas-
koira, saukkokoira, susikoira, mäyräkoira, käärmekala, 
hiirenhäntälepakko, siankuonolepakko, hevosenken-
käyökkö, seeprakala, tiikerirapu ja muurahaiskarhu.

* * *                                                                           
Jatketaan vielä ”Hummani hei!” -tyyliin. Henrik Mus-
te ja Petri Kaste painottivat ”Suomen parhaat vitsit 
2013” -kirjassa (Gummerus Kustannus Oy), että ”Huu-
mori on ystävä – ei kenenkään vihollinen”. Esimer-
kiksi he ottivat Hugo Bossin, jolta kysyttiin, mikä on 
miehen tärkein asuste. Muotikuningas vastasi: ”Hyvä 
huumori!”

* * *
Viikon miete: Politiikka on yhtä vaikeaselkoista kuin 
se, että valkoista maitoa tulee ruskeasta lehmästä, 
joka syö vihreää ruohoa.

* * *                                          
Himopolttaja kertoi baarissa kavereilleen: – Sunnun-
taina olin veneretkellä perheen kanssa enkä poltta-
nut yhtään tupakkaa koko päivänä!
– Ohoh! ihmettelivät kaverit. – Mutta eikös se ollut 
melko tuskallista?
– Höh! Ei se ollut edes vaikeaa. Siihen tarvittiin vain 
päättäväisyyttä, tahdonvoimaa – ja rasia kastuneita 
tulitikkuja!

* * *
Hienostorouva: – Veljeni on numismaatikko. Naapu-
ri: – Mikä se sellainen on? Rouva: – Hän keräilee ko-
likoita. Naapuri: – Kylläpä ne keksivät nykyisin joka 
asiaan hienoja sivistyssanoja. Ennen sellaisia sanottiin 
kerjäläisiksi.

* * *
Äijähuumoria: Miten tosimies auttaa vaimoaan vuo-
teen sijaamisessa?
Vastaus: Nousemalla vuoteesta.

* * *
Rane: – Luin lehdestä, että vinttikoiria ollaan viemäs-
sä Aasiaan ja Afrikkaan. Miksi siellä tarvitaan niin no-
peita koiria?  
Mane: – Kai siksi, kun siellä on niin hirveän harvassa 
puhelinpylväitä!

* * *
Kalle: – Meidän isi sanoi, että äiti täyttää huomenna 
35 vuotta.
Ville: – Mutta meidän isi sanoi, että äiti täyttää ensi 
viikolla 40 vuotta.
Julle: – Meidänpä isi sanoi, että äiti täyttää kohta mei-
dän auton takapenkin!

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Miehen tärkein asuste? 

Kuva: Jorma Terentjeff: Iso-Syöte

Ajatus opiskella papiksi 
pitkän harkinnan tulos
Pudasjärven seurakunta on 
saanut pastori Veijo Lohini-
vasta 14.2. alkaen laajakat-
seisen ja elämänmyönteisen 
työntekijän. Lohiniva sijais-
taa Jari Valkolaa heinäkuun 
loppuun saakka. Kesän ai-
kana ratkeaa, jatkuuko pesti 
pitempään. Veijolla on halu 
jatkaa ensimmäistä virka-
määräystään pitempäänkin. 
Vastuualueena hänellä on 
diakonia ja lähetys. Veijo vi-
hittiin pappisvirkaan 13.02. 

Veijo Lohiniva on syntyi-
sin Etelä-Ruotsin Boråsista, 
jossa hän vietti varhaislap-
suutensa. Elämän- muutok-
sien myötä vanhemmat 
muuttivat Veijon ollessa 
kuusivuotias takaisin Poh-
jois-Suomeen, Pelloon. Tor-
nionjoki-varressa vaikutti 
silloin ja edelleenkin vahva-
na Rauhan Sana, joka on osa 
lestadiolaista herätysliikettä. 
Veijon vanhemmat olivat ta-
vallisia kirkkoihmisiä, joil-
le oli tärkeää, että Veijo kävi 
lapsena pyhäkoulussa. Rip-
pikoulun jälkeen Veijo löy-
si tien seurakunnan nuorten 
toimintaan. Nuoruusajan 
kirkkoherrasta ja lääniro-
vastista Paavo Korteniemes-
tä tuli suuri tuki Veijon opis-
kellessa papiksi. 

- Ajatus papiksi ryhty-
misestä kyti jo kirjoittaes-
sani ylioppilaaksi. Minulla 
oli silloin kaksikin hommaa 
seurakunnassa, tein nuori-
sotyötä ja lomitin seurakun-
tamestaria. En vain jaksanut 
alkaa lukea teologisen pää-
sykokeisiin, vaikka se olikin 
mielessäni. Lopulta päädyin 
lukemaan historiaa ja val-
mistuin opettajaksi. Ajatus 
papiksi ryhtymisestä jäi kui-
tenkin kytemään, että jospa 
jonakin päivänä. Vuodet vie-
rivät ja välillä tein opettajan 
hommia. Sitten oli mahdolli-
suus toteuttaa eräs lapsuute-
ni haave. Pääsin jakeluauton 

kuljettajaksi Kuljetus Kova-
laiselle, siinä vierähti kym-
menen vuotta. Sitten elä-
mäntilanneeni muuttui niin, 
että oli mahdollisuus lähteä 
opiskelemaan. Oulun yli-
opistopastori Ari Savuoja 
puhui minulle vuonna 2012: 
”Lähtisit opiskelemaan teo-
logiaa. Minä uskon, että si-
nusta tulisi ihan hyvä pap-
pi.” Se ajatus jäi kytemään 
sisimpääni ja syksyllä 2014 
lähdin opiskelemaan teolo-
giaa. Ari oli minulle tuttu 
1990-luvun Opkon opiske-
lijatyön kuvioista, jossa toi-
min aktiivisena vastuunkan-
tajana.

- Viime kesänä sain pää-
tökseen teologiset opintoni. 
Viime syksynä oli yllättävän 
vähän papin paikkoja auki. 
Limingassa ja Haapajärvellä 
kävin haastatteluissa, mut-
ta en onnistunut saamaan 
paikkaa. Hiippakuntasih-
teeri Päivi Liiti ilmoitti si-
ten, että Pudasjärvellä olisi 
vajetta papista. Joulun alla 
kävin haastattelussa. Itsel-
läni jäi vähän sellainen tun-
tuma, että haastattelu olisi 
voinut mennä paremminkin. 
Mielestäni en oikein osannut 
vastata kysymyksiin. Tuli 
vähän sellainen tunne, että 
oli ensimmäinen ja viimei-
nen kerta, kun täällä kävin. 
Mutta onneksi olin väärässä.

Ihan tavallinen 
seurakuntapastori
- Vilpittömän luottavaisesti 
odotan, mitä kaikkea seura-
kuntatyö tulee tarjoamaan. 
Jo tämän ensimmäisen vii-
kon aikana minulle on tul-
lut oikein mukava vaikutel-
ma työyhteisön ihmisistä. Ja 
kun aikaa kuluu, niin ehtii 
tutustua seurakuntalaisiin-
kin. Muutamat siunauskes-
kustelut olen ehtinyt jo käy-
dä. Hyvät kokemukset jäivät 

rippikoulupäivästäkin. 
- Koen olevani ihan ta-

vallinen seurakuntapastori. 
Suhtaudun avoimesti kaik-
kiin Suomessa oleviin herä-
tysliikkeisiin. Minusta olisi 
hienoa, että voisimme Kris-
tuksen valtakunnan asian 
puolesta kääriä hihat ja teh-
dä yhteistyötä korostuserois-
ta huolimatta. Minusta ilma-
piiri seurakunnissa alkaa 
olla sellainen. Ensi syksyn 
Missio Suomi-tapahtuma on 
juuri hyvä esimerkki seura-
kuntien välisestä yhteistyös-
tä. Aikoinaan olin mukana 
Missio Oulu:ssa kutsumas-
sa ihmisiä Ouluhallin tilai-
suuksiin. Me voisimme eh-
käistä ihmisten erot kirkosta 
sillä, että viemme evanke-
liumin sanomaan ihmisten 
mieliin ja sydämiin ja kut-
summe heitä seuraamaan 
Jeesusta. Uskoisin näin, että 
monen ihmisen mielessä ja 
sisimmässä on tyhjyys. He 
haluavat jotain kiinnekohtaa 
elämäänsä, mutta heillä on 
vaikeuksia sitä löytää. Siksi 
kirkon pitäisi laajemminkin 

evankelioida ja tuoda ilosa-
nomaa, Jumalan evankeli-
umia ihmisten keskuuteen. 
Kirkon on syytä tehdä pa-
rannusta ja kääriä hihat yh-
teen, niin kuin piispa Jukka 
Keskitalo aikanaan totesi.

Veijo Lohinivaa itseään 
on siunannut ja antanut roh-
kaisua elämään muun mu-
assa Psalmit 23 ja 90. Uu-
den Testamentin puolelta 
Johanneksen evankeliumin 
kolmannen luvun jae kuu-
sitoista eli niin sanottu pie-
noisevankeliumi on myös 
rohkaissut Veijoa. 

- Ei pitäisi turhaan arkail-
la, koska Jeesus tuli aikanaan 
meitä kaikkia varten. Sillä ei 
ole merkitystä, mikä on mei-
dän menneisyytemme, vaan 
Hän haluaa kutsua meitä 
parannukseen, oman sano-
mansa äärelle tänäkin päivä-
nä. Ei ole mitään väliä sillä, 
mitä olet tehnyt tai jättänyt 
tekemättä, vaan se armo on 
aina uusi ja se on totta.

Ape Nieminen

Pastori Veijo Lohiniva luki pyhäpäivän tekstit sunnuntain 
20.2. messussa. Ensi pyhänä hän pitää seurakuntakodilla ju-
malanpalveluksen.

Piispa Jukka Keskitalo 
vihki Oulun tuomiokir-
kossa sunnuntaina 13.2. 
neljä uutta pappia Oulun 
hiippakuntaan. Papiksi 
vihityistä Veijo Lohiniva 
sai viranhoitomääräyk-
sen seurakuntapapiksi Pu-
dasjärven seurakuntaan, 
Tuula Laitinen Haapa-
järven seurakuntaan, Pia 
Rendic Suomalainen kirk-
ko Sveitsissä -yhdistyk-
sen palvelukseen ja Juuso 
Pylkkänen Kokkolan suo-
malaiseen seurakuntaan. 

Vihkimyksessä avus-
tajana toiminut Pudasjär-
ven seurakunnan kirkko-
herra Timo Liikasen totesi, 
että oli hienoa saada vihki-
myksen kautta uusi pappi 
ja näin pystytään riittävillä 

Piispa vihki neljä uutta pappia

resursseilla varmistamaan 
kirkon perustehtävän to-
teuttaminen paikallisseura-

kunnassa.
Kuvassa Veijo Lohiniva, 

Tuula Laitinen, piispa Juk-

ka Keskitalo, Pia Rendic ja 
Juuso Pylkkänen. Kuva Päi-
vi Liiti.
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KLAPIKONE ESITTELYPÄIVÄ
KESKIVIIKKONA 2.3. KLO 11-15 

PUDASJÄRVEN K-RAUTA LANTMÄNNEN AGRO
TORSTAINA 3.3. KLO 8-10 TAIVALKOSKEN TORI,

KLO 12-13 RYTINGIN KAUPPA, KLO 14-16 RANUAN TORI

Tuotantotie 1, Pudasjärvi. Timo Ahonen, puh. 040 587 0856.

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

PUDASJÄRVI
KAHVI-

TARJOILU!

ESITTELYSSÄ HAKKIPILKE FALCON 35 
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TuTusTu kaikkiin malleihin osoiTTeessa brplynx.com

Kun ennakkotilaat uuden kelkkasi 
31.3.2022 mennessä, saat valitsemasi 
Build Your Ride -ohjelmaan kuuluvat 
varusteet tehdasasennettuna. 
Rakenna oma kelkkasi osoitteessa 
brplynx.com

Ehtoja sovelletaan.

500 € 
arvoinen

lisävarusTe-lahjakorTTi 
kun TilaaT muun  

2023 lynx-kelkan*

1000 € 
arvoinen lisävarusTe-

lahjakorTTi kun TilaaT 
2023 shredder 850 e-Tec 

-kelkan

uusi kelkkasi 
odoTTaa

Tilaa  
keväT ennakko-

mallisi 
viimeisTään  

31.3.

varaa nyT mallivuoden  
2023 lynx-kelkka

eTusi jopa
1000 €
Ennakkotilaajan edut koskevat 31.3.2022 mennessä tehtyjä tilauksia. Ehtoja sovelletaan.

lisäksi saaT

4 vuoden Takuun ilman 
kilomeTri rajoiTusTa
kaikkiin 2023 lynx-kelkkoihin*

lisäeTuna nopeimmille: Katso kaikki Build 
Your Ride -optiot

build your ride

* etu ei koske Rave 120 tai Rave 200 -malleja.

*Rave 120 ja Rave 200 -malleissa on 2 vuoden takuu.

Tarjousta ei voi luovuttaa tai myydä eteenpäin tai yhdistää muihin tarjouksiin. BRP pidättää oikeuden muutoksiin.  
Ota aina yhteyttä jälleenmyyjääsi valitessasi tarpeisiisi sopivaa moottorikelkkaa.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit ™, ® ja BRP-logon.  
‡Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa 
tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia. Tutustu huolellisesti käyttöoppaaseen, turvallisuusohjeisiin sekä moottorikelkkasi 
turvamerkintöihin. Aja aina vastuullisesti ja turvallisesti ja käytä asianmukaisia turvavarusteita, mukaanlukien kypärän. Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä. Muista, että päihteet ja ajaminen eivät sovi yhteen.
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Jari Keskiaho 040 516 0430 • Sami Kaivorinne 040 560 5993 
Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi 

Puh. (08) 822 007
www.pienkonehuolto.fi

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo KESKIVIIKKONA www.vkkmedia.fi

Yhteisövaliokunnan 
painopisteet 2022-2024
Yhteisövaliokunnan kokous 
järjestettiin 9.2. Teams-yhtey-
dellä. Esittelevänä viranhalti-
jana toimi hallintojohtaja Sei-
ja Turpeinen. Kokouksessa 
olivat vieraana palvelusuun-
nittelija Sinikka Mosorin, 
joka alusti lyhyesti järjestöjen 
kokous- ja toimitiloista sekä 
työllisyyspäällikkö Irina Hal-
likainen, joka kertoi kaupun-
gin omasta työllistämistilan-
teesta tällä hetkellä. 

Järjestöjen kokous- ja toi-
mitila-asiaan yhteisövalio-
kunta palaa maaliskuun ko-
kouksessaan, kun ensin on 
tehty kartoitus ko.tilojen tar-
peista ja tarjonnasta. Selvi-
tyksessä otettaneen kantaa 
myös hyvinvointialue-orga-
nisaatiouudistuksen vaiku-

tuksesta tilatarjontaan. 
Hallintojohtaja antoi ti-

lannekatsauksen hyvinvoin-
tialueuudistuksen valmis-
telusta. Tukipalveluiden, 
esimerkiksi ateriapalvelui-
den, jatkoa selvitellään. Hal-
lintojohtaja esitteli myös 
TE-palvelut 2024 -uudistus-
ta ja kuntien yhteistoimin-
ta-alueitten roolia siinä tu-
levaisuudessa. Kaupungin 
työllistämistilanteesta sekä 
työllisyyden edistämisestä 
keskusteltiin. Työllisyyden 
edistämistä kehitetään kau-
pungin työllisyyspalvelui-
den lisäksi aktiivisella hanke-
toiminnalla. 

Yhteisövaliokunnan esi-
tyslistalla oli myös kuntastra-
tegian pohjalta määritellä va-

liokunnan omat painopisteet 
vuosille 2022-2024. Käydyn 
keskustelun pohjalta paino-
pisteiksi valittiin asumisen 
politiikka ja kaavoitus, toi-
seksi työllisyyspolitiikka ja 
keinot työvoiman saatavuu-
den parantamiseksi sekä kol-
manneksi luontomatkailu. 
Todettiin myös, että nämä 
eivät ole irrallisia painopis-
teitä, vaan esimerkiksi asu-
misen politiikan keinoin 
pystytään vastaamaan työ-
voiman saatavuuteen. Hou-
kuttelevat asuinalueet, hyvät 
liikenneyhteydet ja luonto-
elämykset ovat vetonauloja 
Pudasjärvelle muuttaville. 

Ulla-Maija Perttunen

Elämän tarkoitus 
Kylällä tuli vastaan rol-
laattorilla lykäten kaikkien 
tuntema herrasmies nimel-
tään rokkivaari. Hän tuu-
masi tajunneensa elämän-
tarkoituksen. Kysyin, mikä 
se sitten on tämä elämän-
tarkoitus? Vaari tuumasi, 
että rokki. Minä siihen, että 
niinpä tietenkin, kun sinul-
ta kysytään. Hän tuumasi, 

että hänellä on hyvät pe-
rustelut. Rokkihan on ra-
jaton rakkaus, ratto ja rie-
mu. Eikö elämänkin pitäisi 
olla rajaton rakkaus, ratto 
ja riemu. Minä siihen, että 
kyllä tuossa on perää. Rölli 
(koira), paras kaverini, ker-
too aina tavatessamme mi-
nulle, että ymmärrä Rauno, 
elämä on ratkiriemukasta 

leikkiä.
Tämä maailmalla vallit-

seva vihan, riidan ja epä-
tietoisuuden kierre on 
saatava poikki. Pitää val-
litsevasta maailman tilan-
teesta huolimatta ajatella 
positiivisesti.

Rauno Kälkäjä


